
                                                                                                                                                                             

«02» березня 2021 р. № 18

Про підсумки Всеукраїнського 
конкурсу «Новорічна композиція» 
за 2020 рік

                    
Відповідно  до  наказу  Міністерства освіти і науки  України  від 

28.11.2019 р. № 1498 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових  заходів  з  дітьми  та  учнівською  молоддю  на  2020  рік 
(за  основними  напрямами  позашкільної  освіти)  та  Плану  семінарів-
практикумів для педагогічних працівників позашкільної освіти на 2020 рік», 
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  провів 
традиційний  щорічний  Всеукраїнський  новорічно-різдвяний  конкурс 
«Новорічна композиція» (з 20 грудня 2020 року по 20 січня 2021 року).

Конкурс  проводиться  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.

Завданнями  цього  конкурсу  є  пропаганда  серед  молоді  бережливого 
ставлення до природи; розвиток творчої ініціативи та пізнавальної діяльності; 
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.

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  закладів  загальної  середньої 
освіти.

За  підсумками  та  оцінкою  журі  Всеукраїнського  новорічно-різдвяного 
конкурсу «Новорічна композиція»



НАКАЗУЮ:

І.  Нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного 
центру учнівської  молоді  переможців та призерів  у  номінації  «Стилізована 
ялинка»: 

За І місце:
1. Левковського  Олександра  Володимировича,  Ступак  Анастасію 

Сергіївну, Борову Альону Сергіївну - учнів Троїцького ліцею Троїцької 
селищної ради Троїцького району Луганської області. Керівник: Третяк 
Галина, за роботу «Казкова оселя» (98 балів);

2. Сухенко  Марину  Владиславівну,  вихованку  гуртка  «Креативне 
рукоділля» Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської 
області.  Керівник:  Шульга  Наталія  Сергіївна,  за  роботу  «Новорічна 
хатинка» (95 балів);

3. Бойченка  Назара  Сергійовича,  вихованця  гуртка  «Флористика» 
Іванківського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 
області. Керівник: Россоха Олена Валеріївна, за роботу «Диво - ялинка» 
(93 бали);

4. Марценюк Олександру Костянтинівну, вихованку комунального закладу 
«Володарська загальноосвітня шшкола І-ІІІ ст. №2 ім. В.П. Мельника» 
Київської  області.  Керівник:  Ткаченко  Ірина  Євгенівна,  за  роботу 
«Ялинка незвичайна» (95 балів);

5. Вихованців гуртка «Віночок» (Спиця Каріна, Підгрушня Юлія, Роговець 
Дмитро,  Роговець  Юлія,  Гнуча  Олександра)  комунального  закладу 
Броварської  районної  ради  «Центр  позашкільної  освіти»  Київської 
області. Керівник:  Слаутіна Оксана Володимирівна, за роботу  «Різдво» 
(95 балів);

6. Костік Анастасію Йосипівну, вихованку зразкового творчого об’єднання 
«Флористична майстерня «Адоніс» Дитячого естетико-натуралістичного 
центру  «Камелія»  м.  Бровари  Київської  області.  Керівник:  Якуша 
Наталія  Михайлівна,  за  роботу  «Ялинку  еко  обирай,  природу  рідну 
зберігай» (97 балів);

7. Чернєва  Олексія,  учня  комунального  закладу  «Орлівська 
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Приморської  районної  ради 
Запорізької  області.  Керівник:  Стоєва  Олеся  Василівна,  за  роботу 
«Різдвяна казка» (90 балів);

8. Хому Захара,  учня  7-А класу  опорного  закладу  навчально-виховного 
комплексу  «Чаплинська  школа-гімназія»  Чаплинського  району 
Херсонської області. Керівник: Литвиненко Валентина Афанасіївна, за 
роботу «Новорічна Жар-птиця» (97 балів);

9. Чопенко Єлизавету, Харченко Софію, Боложинську Анну – вихованок 
гуртка  декоративно-ужиткового  мистецтва  «Чарівна  майстерня» 
Войнівського  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів 
Приютівської  селищної  ради  Олександрійського  району 
Кіровоградської  області.  Керівник:  Гавриленко  Наталія  Іванівна,  за 
роботу «Стилізована ялинка» (95 балів);



10.Лагутіну Єлизавету Володимирівну, вихованку зразкового художнього 
колективу  «Берегиня»  комунального  закладу  позашкільної  освіти 
«Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Іркліївської  сільської  ради 
Черкаської  області.  Керівник:  Кириченко  Світлана  Олександрівна,  за 
роботу «Ялинка для воїнів світла» (95 балів);

За ІІ місце:

1. Левадного  Тараса,  Левадного  Романа,  вихованців  гуртка  «Художній 
дизайн»  Шаргородського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької 
творчості  Вінницької  області.  Керівник:  Левадна  Лариса  Василівна, 
керівник гуртка «Художній дизайн» Шаргородського районного будинку 
дитячої та юнацької творчості Вінницької області, за роботу «Новорічна 
красуня» (85 балів);

2. Українець  Дарину,  вихованку  зразкового  художнього  колективу 
«Креатив-студія  «Орхідея»  КЗ  «Вінницький  міський  палац  дітей  та 
юнацтва  імені  Лялі  Ратушної».  Керівник:  Мохар  Ірина  Анатоліївна, 
керівник зразкового художнього колективу «Креатив-студія «Орхідея» КЗ 
«Вінницький міський палац дітей та  юнацтва імені  Лялі  Ратушної»,  за 
роботу «Нове вбрання лісової красуні» (85 балів);

3. Сем’янчук  Анастасію  Олександрівну,  вихованку  гуртка  «Фітодизайн» 
комунального закладу «Шосткинський міський клуб дитячої та юнацької 
творчості  «Орлятко»  Шосткинської  міської  ради  Сумської  області. 
Керівник: Радченко Ірина Олександрівна, за роботу  «Пейзаж в ялинці» 
(80 балів);

4. Жунь  Віру  Валеріївну,  вихованку  гуртка  «Креативне  рукоділля» 
Вишнівського  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Київської  області. 
Керівник:  Шульга  Наталія  Сергіївна,  за  роботу  «Біла  королева» (85 
балів); 

5. Вихованців  гуртка  «Чарівна  майстерня»  Сєвєродонецького  міського 
центру еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Луганської 
області.  Керівник:  Винник  Марина  Петрівна,  за  роботу  «Ялинкова 
феєрія» ( 83 бали);

6. Підлісну  Зоряну  Володимирівну,  вихованку  зразкової  студії  творчості 
«РА»  Вишгородського  міського  центру  художньо-естетичної  творчості 
учнівської молоді «Джерело» Київської області. Керівник:  Ігоніна Олена 
Володимирівна, за роботу «Свято наближається» (83 бали);

7. Нагаївську  Дарину,  Голяк  Юлію,  вихованок  зразкової  студії 
образотворчого  об’єднання «Берестяночка» Центру позашкільної  освіти 
та  професійного  самовизначення  учнівської  молоді  «Соняшник» 
Київської області. Керівник: Коробко Валентина Іванівна, за роботу «Хай 
сипляться з неба на нас всі зірки і в цей рік Бика, і в наступні роки!» 
(85 балів);

8. Звіздарюк  Ольгу  Іванівну,  вихованку  гуртка  «Сувенір»  КУ  «Центр 
розвитку  дітей  та  молоді»  Узинської  міської  ради,  відділ  позашкільної 
роботи Київської області.  Керівник:  Козюра Наталія Володимирівна,  за 



роботу «Срібляста фея» (82 бали);
9. Рубленко  Кароліну  Віталіївну,  вихованку  гуртка  «Основи  художнього 

мистецтва» Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості 
Київської  області.  Керівник: Нешпор Марина Олександрівна,  за  роботу 
«Різдвяна красуня» (83 бали);

10. Савчук  Ангеліну,  вихованку  гуртка  «Прикрась  свій  дім»  КЗ  «Центр 
позашкільної  освіти»  Тетіївської  міської  ради  Київської  області. 
Керівник: Бойко Світлана Анатоліївна, за роботу «Східний гороскоп» (80 
балів);

11. Кочережко  Софію  Анатоліївну,  вихованку  гуртка  «Народні  умільці» 
Центру дитячої та юнацької творчості Рокитнянського району Київської 
області.  Керівник:  Артеменко  Лариса  Василівна,  за  роботу  «Чарівна 
ялиночка» (80 балів);

12. Бойко  Стефанію  Ігорівну,  ученицю  Глібівської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів, 
вихованку Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей, 
юнацтва  та  молоді  «Дивосвіт»  Київської  області.  Керівник:  Чубук 
Людмила Миколаївна, за роботу «Новорічна красуня» (82 бали);

13. Веремієнка  Антона  Сергійовича,  учня  НВК  «Вишгородська  районна 
гімназія  «Інтелект»  -  ЗОШ  І  ступеня»,  вихованця  Вишгородського 
районного  Центру  художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді 
«Дивосвіт»  Київської  області.  Керівник:  Котик  Любов  Миколаївна,  за 
роботу «В очікуванні нового року» (82 бали);

14. Кривчанську  Софію,  ученицю  Сокирянської  гімназії  м.  Сокиряни 
Чернівецької області. Керівник: Короташ Валентина Федорівна, за роботу 
«Красуня зими» (83 бали);

15. Чернєву  Юлію,  ученицю  комунального  закладу  «Орлівська 
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Приморської  районної  ради 
Запорізької області.  Керівник: Стоєва Олеся Василівна, за роботу  «Моя 
ялинка» (83 бали);

16. Брагу Камілу, ученицю 2 класу Чорноморської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Голопристанського району Херсонської області.  Керівник: 
Іванченко Альбіна Іванівна, за роботу «Ялинка урожай» (82 бали);

17. Подколзіну Софію, ученицю 2 класу Удачненської ЗОШ І-ІІІ  ступенів 
Покровської районної ради Донецької області. Керівник: Бовкун Ю.В., за 
роботу «Новорічна красуня» (83 бали);

18. Яловенко  Юлію,  Дорошенко Таню,  вихованок гуртка  «Флористика  та 
фітодизайн»  комунального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької 
творчості» Бобринецької міської ради Кіровоградської області. Керівник: 
Хоружа Світлана Валентинівна, за роботу «Місячна соната» (82 бали);

19. Багрій  Лілію,  вихованку  гуртка  «Людина  і  довкілля»  Миколаївського 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кропивницької районної 
ради  Кіровоградської  області.  Керівник:  Тимошенко  Альона 
Олександрівна,  за  роботу  «День  за  днем  і  крок  за  кроком,  з  новим 
щастям, з Новим роком» (82 бали);

20. Федюшко  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Декоративно-ужиткове 
мистецтво»  комунального  закладу  «Привільненський  ліцей» 
Привільненської сільської ради Дубенського району Рівненської області. 



Керівник: Харчук Тамара Іванівна, за роботу «Зефіринка» (84 бали);
21. Савіцьку  Єву  Сергіївну,  вихованку  гуртка  «Народні  ремесла» 

Дережнянського  районного  будинку  творчості  дітей  та  юнацтва 
Хмельницької  області.  Керівник:  Марчук  Вікторія  Олександрівна,  за 
роботу «Новорічне диво» (84 бали);

22. Медвідь  Анну,  вихованку  гуртка  «Майстерня  чудес»  Куликівського 
центру  позашкільної  освіти  Куликівської  селищної  ради  Чернігівської 
області.  Керівник:  Труба  Світлана  Петрівна,  за  роботу  «Ялинка-
веселинка» (84 бали);

23. Учнівський  колектив  Мукачівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №  13 
Закарпатської  області.  Керівник:  Порохнавець  Ольга  Миколаївна,  за 
роботу «Лісові сестрички» (85 балів);

24.Клемань  Валерію,  вихованку  гуртка  «Виготовлення  сувенірів» 
Іршавського райЦПР при Довжанській ЗОШ І-ІІ ступенів Закарпатської 
області.  Керівник:  Михайлюк  Ольга  Іванівна,  за  роботу  «Свято 
наближається» (83 бали);

25. Мартинюка  Богдана,  вихованця  гуртка  «Юні  аматори  зеленої 
архітектури»  Волинського  обласного  еколого-натуралістичного  центру. 
Керівник:  Мартинюк  Лариса  Антонівна,  керівник  гуртка,  за  роботу 
«Засніжена ялинка» (85 балів);

26. Титиша  Ігоря  Ігоровича,  вихованця  гуртка  «Початкового  технічного 
моделювання»  Княжолуцької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Долинської  районної 
ради Івано-Франківської області.  Керівник: Пенгрин Леся Василівна,  за 
роботу «Новорічна красуня» (85 балів);

27. Горох  Анастасію  Іванівну,  вихованку  гуртка  «Сучасне  озеленення» 
Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  Івано-
Франківської  області.  Керівник:  Шиян  Галина  Григорівна,  за  роботу 
«Квіткова ялинка» (85 балів);

28. Камуз Поліну, ученицю 2 класу Горішньоплавнівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 6 Полтавської області. Керівник: Манзюк Олена 
Вікторівна, за роботу «Казкова ялинка» (85 балів);

29. Катасонову  Єву,  вихованку  гуртка  «Колорит»  Позашкільного 
навчального  закладу  центр  дитячої  та  юнацької  творчості 
Горішньоплавнівської  міської  ради  Полтавської  області.  Керівник: 
Горєлова Ганна Василівна, за роботу «Новорічна красуня» (83 бали);

30. Касіменко Тетяну, Півень Мілану, Павленко Марію, Павленко Софію – 
вихованок гуртка в’язання гачком «В’язаночка» Хорольського районного 
центру дитячої та юнацької творчості Полтавської області. Керівник: Ус 
Людмила Миколаївна, за роботу «Новий рік» (82 бали);

31. Полєтаєву Олександру, вихованку гуртка «Іграшки-сувеніри» Лубенської 
міської  станції  юних  техніків  і  натуралістів  Полтавської  області. 
Керівник:  Анапова  Наталія  Миколаївна,  за  роботу  «Диво-ялинка» (84 
бали);

За ІІІ місце:



1. Хрипченка  Даніла,  учня  Зориківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ 
ступенів Міловського району Луганської області.  Керівник: Григоренко 
Олена Миколаївна, за роботу «Казкова ялинка» (75 балів);

2. Потапову  Катерину,  Андрющенко  Єлізавету,  вихованок  гуртка 
флористики  державного  навчального  закладу  «Сєвєродонецьке  вище 
професійне  училище»  Луганської  області.  Керівник:  Соболь  Анастасія 
Борисівна, за роботу «Зимова еко-казка» (76 балів);

3. Грицаєнко  Анастасію  Олегівну,  вихованку  творчого  об’єднання 
«Природа-творча  майстерня»  комунального  позашкільного  навчального 
закладу «Охтирський міський центр позашкільної освіти-Мала академія 
наук  учнівської  молоді»  Сумської  області.  Керівник:  Грицаєнко  Ірина 
Миколаївна, за роботу «Файна в нас ялиночка» (75 балів);

4. Кириченко Тетяну Андріївну, ученицю Глухівського ліцею-інтернату з 
посиленою військово-фізичною підготовкою Сумської області. Керівник: 
Зуєва. М.В. за роботу «Ялинонька» (75 балів);

5. Снітко Софію Віталіївну, вихованку гуртка «Хенд мейд» Вишнівського 
центру творчості дітей та юнацтва Київської області. Керівник: Данілова 
Лариса Валеріївна, за роботу «Чепурна ялинка» (73 бали);

6. Черток  Ксенію  Сергіївну,  вихованку  гуртка  «Паперопластика» 
Вишнівського  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Київської  області. 
Керівник:  Черток  Валентина  Володимирівна,  за  роботу  «Новорічна 
красуня» (74 бали);

7. Лисенко Каріну Віталіївну, вихованку ТУО «Мистецтво» Будинку дитячої 
та юнацької творчості  Згурівського району Київської області.  Керівник: 
Точкова Катерина Олександрівна, за роботу «Квітуча красуня» (73 бали);

8. Романенко  Анну,  вихованку  гуртка  «Люби  і  знай  свій  рідний  край» 
Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної 
творчості  учнівської  молоді  Київської  області.  Керівник:  Мельник 
Світлана Геннадіївна, за роботу «Ялинка-вітамінка» (70 балів);

9. Дзюбенка  Ярослава  Олеговича,  вихованця  екологічного  гуртка 
«Кактусенята»  Переяславського  будинку  художньої  творчості  дітей, 
юнацтва  та  молоді  Київської  області.  Керівник:  Дзюбенко  Олена 
Володимирівна, за роботу «ЕКО-ялинки» (72 бали);

10.Малиновського  Романа,  учня  Новоселицької  ЗОШ  Новоселицького 
району Чернівецької області. Керівник: Малиновська Світлана Георгіївна, 
за роботу «Новорічна ялинка» (72 бали);

11. Янакову  Софію,  ученицю  комунального  закладу  «Орлівська 
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Приморської  районної  ради 
Запорізької  області.  Керівник:  Стоєва  Олеся  Василівна,  за  роботу  «Ой 
сивая та і зозуленька » (73 бали);

12. Стоєву  Катерину,  ученицю  комунального  закладу  «Орлівська 
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Приморської  районної  ради 
Запорізької  області.  Керівник:  Стоєва  Олеся  Василівна,  за  роботу 
«Різдвяна красуня» (74 бали);

13. Тимофєєву  Ірину  Олегівну,  ученицю  Верхньотокмацького  опорного 



закладу  загальної  середньої  освіти  Чернігівської  селищної  ради 
Бердянського  району  Запорізької  області.  Керівник:  за  роботу 
«Срібляста красуня» (74 бали);

14. Єрохіну  Дарину,  ученицю  Запорізької  гімназії  №71  з  поглибленим 
вивченням іноземної мови Запорізької міської ради Запорізької області. 
Керівник: Маймистова Т.В., за роботу «Ялинка у чоботях» (74 бали);

15. Сніговому  Єгору,  учню  2-А  класу  Голопристанського  навчально-
виховного  комплексу  «Гімназія-спеціалізована  школа  І  ступеня  з 
поглибленим  вивченням  предметів  художнього  профілю» 
Голопристанської  міської  ради  Херсонської  області.  Керівник: 
Покотилова Галина Василівна, за роботу «Морська ялинка» (70 балів);

16. Харченко Вікторію, вихованку студії декоративно-ужиткового мистецтва 
Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  м.  Мирноград  Донецької  області. 
Керівник: Харченко Зорина Фахраддинівна, за роботу «Модна красуня» 
(72 бали);

17. Гуменюк Валерію, ученицю 7-Б класу закладу загальної середньої освіти 
№10  Мирноградської  міської  ради  Донецької  області.  Керівник: 
Яремченко  Ілона  Віталіївна  - заступник  директора  з  виховної  роботи 
ЗЗСО №10, за роботу «Новорічна красуня» (73 бали);

18. Кисельову  Єлизавету,  ученицю  1  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ 
ступенів № 1 Мирноградської міської ради Донецької області. Керівник: 
Алентієва Єлизавета Євгеніївна, за роботу «М’якенька ялинка» (74 бали);

19. Ілющенка  Максима,  учня  8-І  класу  комунального  закладу  освіти 
«Спеціалізована  середня  загальноосвітня  школа  №22  з  поглибленим 
вивченням іноземної мови» Дніпровської міської ради Дніпропетровської 
області.  Керівник:  Скрипченко  Оксана  Петрівна,  за  роботу  «Ялинка 
нептуна» (70 балів);

20. Набоку Кирила, Набоку Микиту – учнів 4-А класу комунального закладу 
освіти  «Спеціалізована  школа  №115»  Дніпровської  міської  ради 
Дніпропетровської  області.  Керівник:  Антоненко  Інна  Вікторівна,  за 
роботу «Ковід в минулому» (74 бали);

21. Попкова  Михайла,  учня  5  класу  закладу  освіти  “Криворізька 
загальноосвітня  школа  І-ІІI  ступенів  № 105”,  вихованця  комунального 
закладу  позашкільної  освіти  “Центр  позашкільної  освіти  “Терни” 
Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області.  Керівник: 
Кашевєрова  Наталія  Олександрівна,  за  роботу  «Чарівна  ялинка» (73 
бали);

22. Тєрьошкіна  Костянтина,  учня  6  класу  комунального  закладу  освіти 
“Водянська середня загальноосвітня школа - загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів” Гречаноподівської сільської ради Дніпропетровської 
області. Керівник: Шатрай Марина Костянтинівна, за роботу «Новорічна 
ейфорія» (74 бали);

23. Чубченка Назара, учня 6 класу, вихованця гуртка комунального опорного 
закладу  освіти  “Кислянська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів” 
Зайцівської  сільської  ради Дніпропетровської  області.  Керівник:  Ярова 
Катерина Анатоліївна, за роботу «Ялинка топотушка» (74 бали);

24. Шевченко  Сандру  Олександрівну,  ученицю  1-а  класу  Криворізької 



загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №19  Криворізької  міської  ради 
Дніпропетровської області. Керівник: Литвиненко Олена Олександрівна, 
за роботу «Модна штучка» (72 бали);

25. Вихованців  гуртка  декоративно-ужиткового  мистецтва  «Умілі  ручки» 
Центру  дитячої  творчості  «Веселка»  Франківського  району  м.  Львова. 
Керівник: Пелещук Надія Михайлівна, за роботу «Стилізована ялинка» 
(74 бали);

26. Бабійчук Вікторію, вихованку гуртка «Народні промисли» Сокальського 
БДЮТ Львівської  області.  Керівник:  Стецюк Олександра  Василівна,  за 
роботу «Стилізована ялинка» (75 балів);

27. Марущака  Даніїла,  учня  3  класу  Сухолиманської  початкової  школи – 
закладу  освіти  І  ступеня  Таїровської  ОТГ  Овідіопольського  району 
Одеської області. Керівник: Воронюк С.М., за роботу «Ялинка-красуня» 
(74 бали);

28. Вихованців  гуртка  «Крою  та  шиття»  комунального  закладу 
«Бобринецький  районний  будинок  дитячої  творчості»  Бобринецької 
районної  ради  Кіровоградської  області.  Керівник:  Шкварко  Людмила 
Володимирівна, за роботу «Новорічне місто. Екоялинка» (74 бали);

29. Голобородько  Руслану,  вихованку  гуртка  «Рукоділля»  комунального 
закладу «Ліцей «Сокіл» Міської ради міста Кропивницького». Керівник: 
Балинська Олена Леонідівна, за роботу «Ялиночка зірочками сяє…» (74 
бали);

30. Ісаєнко Діану, вихованку гуртка «Чарівний пензлик», ученицю 9 класу 
комунального  закладу  освіти  «Просянська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ 
ступенів»  Покровської  районної  ради  Дніпропетровської  області. 
Керівник: Пільгун Юлія Олександрівна, за роботу «Стилізована ялинка» 
(73 бали);

31. Черняк Любаву, вихованку гуртка «Диво-квіти» Будинку дітей та молоді 
Дубенської міської ради Рівненської області.  Керівник: Черняк Вікторія 
Олександрівна, за роботу «Ялинка» (74 бали);

32. Назарук  Юлію,  вихованку  гуртка  «Квілінг»  Млинівського  будинку 
творчості  школярів  Млинівської  селищної  ради  Рівненської  області. 
Керівник:  Чарко  Тетяна  Святославівна,  за  роботу  «Ялинка  2021» (72 
бали);

33. Лукащик  Аліну,  вихованку  гуртка  «Вироби  з  фетру  та  стрічок» 
комунального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості» 
Клеванської  селищної  ради  Рівненського  району  Рівненської  області. 
Керівник: Корсюк Олена Костянтинівна, за роботу  «Новорічна ялинка» 
(74 бали);

34. Семенович  Анжеліку  Романівну,  ученицю  5-А  класу  Сарненської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 Рівненської області. Керівник: 
Кібиш  Тетяна  Григорівна,  вчитель  трудового  навчання,  за  роботу 
«Новорічна красуня» (74 бали);

35. Ващенка  Андрія,  Волошину  Софію,  учнів  7-В  класу  Шепетівського 
навчально-виховного  комплексу  №  3  Хмельницької  області.  Керівник: 
Янчук Катерина Петрівна, за роботу «Ялинка «Фешн» (74 бали);

36. Вихованців  гуртка  «Образотворче  мистецтво»  комунального  закладу 



«Ярмолинецький  районний  Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості» 
Хмельницької  області.  Керівник:  Костенко  Світлана  Володимирівна,  за 
роботу «Зимова красуня» (73 бали);

37. Рябцева  Іллю  Сергійовича,  вихованця  гуртка  «Біжутерія» 
Дережнянського  районного  будинку  творчості  дітей  та  юнацтва 
Хмельницької  області.  Керівник:  Рябцева  Вікторія  Олегівна,  за  роботу 
«Ялинка-топіарій» (72 бали);

38. Литвиненко  Наталію  Олегівну,  вихованку  гуртка  «Фітодизайн» 
Ніжинського Будинку дітей та юнацтва Чернігівської області. Керівник : 
Петренко Лариса Борисівна, за роботу «Ялинка моєї мрії» (74 бали);

39. Кисіль  Тетяну,  вихованку  гуртка  «Фітодизайн»  Центру  дитячої  та 
юнацької  творчості  Городнянської  міської  ради  Чернігівської  області. 
Керівник:  Будник  Олеся  Анатоліївна,  за  роботу  «Лісова  красуня» (74 
бали);

40. Кута  Василя  Васильовича,  вихованця  гуртка  «Народні  умільці» 
Хустського районного Центру позашкільної  роботи Хустської  районної 
державної  адміністрації  Закарпатської  області.  Керівник:  Макар Оксана 
Іванівна, за роботу «Ялиночка» (74 бали);

41. Вихованців  гуртка  «Природознавство»  комунального  закладу 
позашкільної  освіти  «ОЕНЦ» Житомирської  обласної  ради.  Керівники: 
Гнітецька  З.К,  Кочук-Ященко  Т.І.  за  роботу  «Новорічна  красуня» (75 
балів);

42. Музику  Назара,  вихованця  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості 
Попільнянської  селищної  ради  Житомирської  області.  Керівник: 
Щербатюк Н.І., за роботу «Зимова красуня» (74 бали);

43. Куриленка Костянтина,  учня Білокоровицької  ЗОШ І-ІІІ  ступенів № 1 
Білокоровицької сільської ради Олевського району Житомирської області. 
Керівник: Дем’янчук Н.С., за роботу «Ялинка Топотушка» (74 бали);

44.Гладку  Софію,  Горемикіну  Вероніку,  учнів  3-Б  класу  Тернопільського 
ліцею  №  21  –  спеціалізованої  мистецької  школи  ім.  Ігоря  Герети, 
вихованців  гуртка  «Дивосвіт  навколо  нас»  Тернопільського  обласного 
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді.  Керівник: 
Сидій Уляна Ярославівна, за роботу «Новорічна красуня» (74 бали);

45. Соботяк  Вікторію,  ученицю  Горішньовигнанського  НВК  «заклад 
загальної  середньої  освіти»  Чортківської  міської  ради  Тернопільскої 
області.  Керівник:  Соботяк Наталія  Володимирівна,  за  роботу  «Зимова 
казка» (73 бали);

46. Діденко Ігоря Сергійовича, вихованця комунального закладу «Черкаська 
спеціальна школа Черкаської обласної ради». Керівник: Загребельна Юлія 
Іванівна, за роботу «Новорічна красуня» (74 бали);

47. Герасимчук  Альбіну,  ученицю  7  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ 
ступенів с. Костюхнівка Маневицької ОТГ Волинської області. Керівник: 
Кондрацька  Тетяна  Григорівна,  педагог-організатор,  за  роботу 
«Кучеряшка» (72 бали);

48. Лаврів Анастасію Романівну, вихованку гуртка декоративно-прикладного 
мистецтва  Долинського  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості 
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Долинської  міської  ради  Івано-Франківської  області.  Керівник:  Здобнів 
Тетяна Миронівна, за роботу «Різдвяні забави» (74 бали);

49. Лилик Олега Васильовича,  вихованця гуртка «Рукоділля» Долинського 
Будинку дитячої  та  юнацької творчості  Долинської  міської  ради Івано-
Франківської  області.  Керівник:  Лилик  Оксана  Петрівна,  за  роботу 
«Новорічна красуня» (74 бали);

50. Пастух  Лілію  Миколаївну,  Артимонова  Дениса  Олександровича, 
вихованців гуртка «Технологія токарної обробки деревини» Долинської 
Станції юних техніків Івано-Франківської області. Керівник: Юрич Марія 
Володимирівна, за роботу «Новорічна красуня» (73 бали);

51. Креховецьку  Софію  Юріївну,  вихованку  гуртка  «Екологічно-безпечні 
технології  та  ресурсозбереження»  Долинської  Станції  юних  техніків 
Івано-Франківської області. Керівник: Креховецька Лілія Володимирівна, 
за роботу «Святкова ялинка» (74 бали);

52. Катряка  Євгена  Сергійовича,  вихованця  гуртка  «Фітодизайн»  Івано-
Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  Івано-Франківської 
області.  Керівник:  Рязанова  Наталія  Веніамінівна,  за  роботу  «Ретро 
ялинка» (74 бали);

53. Петрунько  Яну,  вихованку  гуртка  «Кімнатне  озеленення» 
Богородчанського центру позашкільної освіти Івано-Франківської області. 
Керівник: Іванчук Катерина Василівна, за роботу «Новорічна феєрія» (73 
бали);

54. Іванюк  Марію,  вихованку  гуртка  «Геометричне  моделювання» 
Богородчанського центру позашкільної освіти Івано-Франківської області. 
Керівник: Скрипник Галина Миколаївна, за роботу  «Новорічна ялинка» 
(74 бали);

55. Семко Віталію,  Абрам  Надію  -  вихованців  гуртка  «Знавці  лікарських 
рослин» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської  молоді  Івано-Франківської  обласної  ради.  Керівник:  Абрам 
Надія Ярославівна, керівник гуртка «Знавці лікарських рослин» за роботу 
«Стилізована ялинка» (74 бали);

56. Йосипенко  Соломію,  вихованку  гуртка  «Народні  ремесла» 
Богородчанського центру позашкільної освіти Богородчанської районної 
ради  Івано-Франківської  області.  Керівник:  Уманців-Вінтоняк  Жанна 
Василівна, керівник гуртка «Народні ремесла» за роботу «Кавова феєрія» 
(72 бали);

57. Учнів  6  класу  Мишинської  гімназії  Нижньовербізької  сільської  ради 
Коломийського  району  Івано-Франківської  області.  Керівник:  Шульдис 
Світлана Дмитрівна, за роботу «Новорічна красуня» (74 бали);

58. Учнівський  колектив  5-Б  класу  КЗ  «Куп’янська  спеціальна  школа» 
Харківської  обласної  ради  Харківської  області.  Керівник:  Вербицька 
Тетяна Геннадіївна, за роботу «З Новим роком» (70 балів);

59. Вікторову  Софію,  ученицю  3-А  класу  Сахновщинської  ЗОШ  І-ІІІ 
ступенів  №  2  Сахновщинської  районної  ради  Харківської  області.  За 
роботу «Ялинка» (73 бали);

60. Бондаренко  Мирославу,  ученицю  3  класу  комунального  закладу 
«Козачолопанський  ліцей»  Дергачівської  районної  ради  Харківської 
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області.  Керівник:  Козленко  Олена  Володимирівна,  за  роботу 
«Хатинонька-ялинонька» (73 бали);

61. Баєву  Карину  Олегівну,  ученицю  6  класу  Шебелинської 
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Балаклійської  районної  ради 
Харківської області. Керівник: Гусакова Людмила Анатоліївна, за роботу 
«Пухкенька-чарівненька» (70 балів);

62. Саруханян  Жужану  Мартиновну,  вихованку  гуртка  «Студія 
образотворчого  мистецтва»  КУ  «Вовчанський  будинок  дитячої  та 
юнацької  творчості»  Вовчанської  районної  ради  Харківської  області. 
Керівник:  Ферджулян  Олена  Петрівна,  за  роботу  «Ялиночка  чарівна, 
ялиночка моя» (70 балів);

63. Салманову  Ангеліну,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн 
інтер’єру» еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний 
Палац  дитячої  та  юнацької  творчості».  Керівник:  Пузєєва  Світлана 
Миколаївна, за роботу «Новорічна ялинка» (74 бали);

64. Учнівський колектив 4-Б класу опорного закладу «Засульський ліцей» 
Лубенського  району  Полтавської  області.  Керівник:  Фесенко  Л.В.,  за 
роботу «Казкова ялинонька» (73 бали);

65. Ревенку  Ірину  Едуардівну,  ученицю  Зіньківського  ліцею  імені  М.К. 
Зерова  Зіньківської  районної  ради  Полтавської  області.  Керівник: 
Приходько Віра Володимирівна, за роботу «Веселушка топотушка» (73 
бали);

66. Корячку Катерину, вихованку Решетилівського дошкільного навчального 
закладу  «Ромашка»  Решетилівської  міської  ради  Полтавської  області. 
Керівник:  Кругова  Таїсія  Іванівна,  за  роботу  «Новорічна  красуня» (74 
бали);

67. Гнойового Кирила, Гнойового Костянтина, учнів опорного закладу освіти 
«Новогалещинський ліцей» Новогалещинської сільської ради Полтавської 
області.  Керівник:  Горбань Леся Володимирівна,  за  роботу  «Новорічна 
ялинка» (74 бали);

68. Басову  Єлизавету,  ученицю  Горішньоплавнівської  спеціалізованої 
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  4  з  поглибленим  вивченням 
англійської  мови  Полтавської  області.  Керівник:  Олешко  Ірина 
Володимирівна, за роботу «Новорічне сяйво» (73 бали);

69. Скороходову  Віолетту,  вихованку  гуртка  «Декоративні  квіти» 
Позашкільного навчального закладу центр дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської  міської  ради  Полтавської  області.  Керівник: 
Хмарська Ольга Миколаївна. (73 бали);

70. Сипка Микиту, учня комунального закладу «Полтавська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 11». Керівник: Рева Ніна Миколаївна, за роботу 
«Лісова красуня» (74 бали);

71. Медуху  Тетяну,  ученицю  комунального  закладу  «Полтавська 
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  11».  Керівник:  Рева  Ніна 
Миколаївна, за роботу «Новорічна красуня» (74 бали);

72. Вихованців  гуртка  «Барви  природи» Полтавського обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді.  Керівник:  Васюк  Євгенія 
Анатоліївна, за роботу «Новорічна красуня» (72 бали);
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73. Ковніра  Максима  Сергійовича,  вихованця  гуртка  «Чарівний  гачок»  с. 
Іванове  Селище  Глобинського  району  Полтавської  області.  Керівник: 
Сердюк Т.О., за роботу «Ялинка-веселинка» (73 бали);

74. Єрещенко Камілу, ученицю 8-А класу Зіньківського ліцею ім..М.К.Зерова 
Зіньківської  районної  ради  Полтавської  області.  Керівник:  Калатура 
Наталія Леонідівна,  вчитель образотворчого мистецтва,  керівник гуртка 
образотворчого мистецтва «Веселковий пензлик» за роботу «Білосніжна 
красуня» (74 бали);

ІІ.  Надати  подяки  Національного  еколого-натуралістичного  центру 
учнівської  молоді  за  цікаве  композиційне  рішення  представлених  на 
конкурс  робіт,  в  номінації  «Стилізована  ялинка» таким  учням  та 
колективам:

1. Чернухіній Яні Сергіївні, вихованці гуртка «Екосвіт» районного будинку 
дитячої  та  юнацької  творчості  Лебединської  районної  ради  Сумської 
області.  Керівник:  Дудченко  Маргарита  Юріївна,  за  роботу  «Лісова 
красуня»;

2. Солопову  Іллі  Миколайовичу,  учню  Лютізької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів, 
вихованцю  Вишгородського  районного  Центру  художньої  творчості 
дітей,  юнацтва  та  молоді  «Дивосвіт»  Київської  області.  Керівник: 
Кирієнко Ірина Олексіївна, за роботу «Чарівна ялинка»;

3. Матвійчук Ксенії,  учениці Вовчинецького НВК Кельменецького району 
Чернівецької  області.  Керівник:  Філіпець  Ольга  Василівна,  за  роботу 
«Ялинка від пана Бобра»;

4. Самойленко  Альбіні,  учениці  комунального  закладу  «Малобілозерська 
спеціалізована  естетична  школа-інтернат  ІІ-ІІІ  ступенів  «Дивосвіт» 
Запорізької  обласної  ради.  Керівник:  Карнаух  Вікторія  Миколаївна,  за 
роботу «Ялинонька»;

5. Бачуріній  Анні,  вихованці  гуртка  «Природа  рідного  краю»  КПНЗ 
«Районна  станція  юних  натуралістів»  Покровської  районної  ради 
Донецької  області.  Керівник:  Козаренко  В.І.  ,  за  роботу  «Новорічна 
красуня»;

6. Ставрієцькому  Максиму,  вихованцю  гуртка  «Юні  бджолярі»  КПНЗ 
«Районна  станція  юних  натуралістів»  Покровської  районної  ради 
Донецької  області.  Керівник:  Ставрієцька  О.В.,  за  роботу  «Чарівна 
ялинка»;

7. Мельник  Євгену,  вихованцю  гуртка  «Юні  бджолярі»  КПНЗ  «Районна 
станція юних натуралістів» Покровської районної ради Донецької області. 
Керівник: Ставрієцька О.В., за роботу «Зимова казка»;

8. Жуковій  Каріні,  учениці  9  класу  комунального  закладу  «Горянівський 
НВК»,  вихованці  КЗ  ЦЕНТРУМ  Дніпровської  районної  ради 
Дніпропетровської області. Керівник: Переверзєва Ганна Володимирівна, 
за роботу «Шалена ялинка»;

9. Хуртінній  Анні,  вихованці  гуртка  “Студія  комплексного  навчання”, 
учениці  5  класу,  комунального  закладу  освіти  “Сурсько-Михайлівська 
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середня  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів”  Солонянської  районної 
ради Дніпропетровської області.  Керівник: Полякова Тетяна Вікторівна, 
за роботу «Зимові сни»;

10. Ткачук  Юліані  Станіславівні,  учениці  8-а  класу  Криворізької 
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  № 68 Криворізької  міської  ради 
Дніпропетровської області. Керівник: Причиська Наталія Володимирівна, 
за роботу «Сучасна красуня»;

11. Мяснікова Дениса Андрійовича, учня 3 класу Криворізького навчально-
виховного  комплексу  №  35  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-
багатопрофільний  ліцей  «Імпульс»  Криворізької  міської  ради 
Дніпропетровської  області.  Керівник:  Осипенко  Юлія  Анатоліївна,  за 
роботу «Свято наближається»;

12. Учнівському колективу 1-А класу Стрийської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 7 Стрийської міської ради Львівської області.  Керівник: 
Масник Надія Василівна, за роботу «Стилізована ялинка»;

13. Коваленко Олені, вихованці гуртка «Народна творчість» комунального 
закладу позашкільної освіти «Олександрівський районний центр дитячої 
та юнацької творчості» Олександрівської районної ради Кіровоградської 
області. Керівник: Лазаренко Вікторія Василівна, за роботу «Незвичайна 
гостя»;

14. Шабановій  Вероніці,  вихованці  гуртка  «Лікарські  рослини» 
комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості» на базі Плетеноташлицької загальноосвітньої 
школи  І-ІІІ  ступенів  Маловисківської  районної  ради  Кіровоградської 
області. Керівник: Шабанова Лілія Сергіївна, за роботу «Ялиночка»;

15. Вихованцям студії образотворчого мистецтва «Палітра» Здолбунівського 
районного  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Рівненської  області. 
Керівник: Чубаєвська Валентина Володимирівна,  за роботу  «Ялиночка-
драбиночка»;

16. Юрку  Максиму  Романовичу,  учню  3-В  класу  Сарненської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 Рівненської області. Керівник: 
Бовкун Олена Володимирівна, класовод, за роботу «Казкова ялинка»;

17. Очеретяній Софії Ігорівні, вихованці гуртка «Умілі ручки» Ізяславського 
Будинку творчості дітей та юнацтва Шепетівського району Хмельницької 
області.  Керівник:  Фіялко  Ольга  Володимирівна,  за  роботу  «Різдвяний 
Дідух»;

18. Христіній  Єлізаветі  Володимирівні,  вихованці  гуртка  «Умілі  ручки» 
Борисівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів дитячий садок» Шепетівського району Хмельницької області. 
Керівник: Фіялко Ольга Володимирівна, за роботу «Лісова красуня»;

19. Мельник Богдані  Олегівні,  учениці  гімназії  № 5 Шепетівської  міської 
ради  Хмельницької  області.  Керівник:  Клімова  Ірина  Анатоліївна,  за 
роботу «Новорічний декор - Ялинка»;

20. Стремінській  Уляні  Юріївні,  вихованці  гуртка  «Фотонатуралісти» 
Дережнянського  районного  будинку  творчості  дітей  та  юнацтва 
Хмельницької  області.  Керівник:  Стремінська  Юлія  В’ячеславівна,  за 
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роботу «Ялиночка»;
21. Столярчуку Євгену Сергійовичу, вихованцю гуртка «Технічний дизайн» 

Дережнянського  районного  будинку  творчості  дітей  та  юнацтва 
Хмельницької області. Керівник: Рудзік Олександр Йосипович, за роботу 
«Новорічна ялинка»;

22. Куліш  Каріні  Сергіївні,  вихованці  гуртка  «Бісероплетіння» 
Дережнянського  районного  будинку  творчості  дітей  та  юнацтва 
Хмельницької  області.  Керівник:  Крищук Людмила Юріївна,  за  роботу 
«Блискуча ялинка»;

23. Щербіні  Олексію  Максимовичу,  учню  Шепетівського  начально-
виховного комплексу № 3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
ім..  Н.  Рибака  та  ліцей  з  посиленою військово-фізичною підготовкою» 
Хмельницької  області.  Керівник:  Дреус  Світлана  Іванівна,  за  роботу 
«Полотняна красуня»;

24. Костенко  Маргариті,  вихованці  гуртка  «Народознавство»  СЮН  м. 
Первомайська Миколаївської області. Керівник: Костенко І.М., за роботу 
«Новорічна красуня»;

25. Болюху Олександру Олександровичу, учню 1-А класу, вихованцю гуртка 
«Акварель»  Судилківського  ліцею  Хмельницької  області.  Керівник: 
Сніховська Надія Андріївна, за роботу «В гостях у казки»;

26.Данчі  Віталії  Віталіївні,  вихованці  гуртка  «Прикладні  мистецтва» 
Хустського районного Центру позашкільної  роботи Хустської  районної 
державної адміністрації Закарпатської області. Керівник: Кострець Ганна 
Василівна, за роботу «Зелена красуня»;

27. Ярмолюк Маргариті, вихованці гуртка «Колорит» Ківерцівського центру 
позашкільної  освіти  Волинської  області.  Керівник:  Рубашна  Олена 
Володимирівна, керівник гуртка, за роботу «Лісова феєрія»;

28.Мефанік  Антону,  учню  5  класу  навчально-виховного  комплексу 
«Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дитячий  навчальний  заклад  с. 
Городок» - філія опорного закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
с.  Прилісне»  Прилісненської  об’єднаної  територіальної  громади 
Маневицького району Волинської області.  Керівник: Мефанік Людмила 
Миколаївна, вчитель трудового навчання, за роботу «Новорічне диво»;

29. Стефанів Аліні Василівні, Кіщук Констянтину Сергійовичу – вихованцям 
гуртка «Паперопластика» Івано-Франківського міського центру науково-
технічної  творчості  учнівської  молоді.  Керівник:  Лобода  Руслана 
Михайлівна, за роботу «З Новим роком!»;

30. Василинчуку Івану Дмитровичу, вихованцю гуртка «Початкове технічне 
моделювання»  Коломийського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості 
івано-Франківської області. Керівник: Петрицький Олег Ярославович, за 
роботу «Красуня загадкового лісу»;

31. Мартинюк  Анні  Михайлівні,  вихованці  гуртка  «Юні  квітникарі-
флористика»  Бабченського  навчально-виховного  комплексу 
Богородчанського району Івано-Франківської області. Керівник: Олійник 
Наталія Михайлівна, за роботу «Новорічна красуня»;

32. Бабійчук Лілі, Максимівні, вихованці гуртка «Витинанка» Бабченського 
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навчально-виховного  комплексу  Богородчанського  району  Івано-
Франківської  області.  Керівник:  Микитюк  М.І.,  за  роботу  «Новорічна 
красуня»;

33. Назаровій  Марії  Миколаївні,  вихованці  гуртка  «Технічний  дизайн. 
Писанкарство»  Солотвинського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості 
Богородчанського району Івано-Франківської області. Керівники: Логучек 
Е.Е., Логучек Т.Ф., за роботу «Новорічні композиції»;

34. Марійчин  Анастасії  Сергіївні,  вихованці  гуртка  «Юні  винахідники» 
Долинської Станції юних техніків Івано-Франківської області. Керівник: 
Вінтоняк Христина Ярославівна, за роботу «Різдвяна ялинка»;

35. Лубів Іванну Іванівну, ученицю 3 класу Лючківської гімназії Косівського 
району Івано-Франківської області. Керівник: Кочержук Ганна Петрівна, 
за роботу «Ялинка»;

36. Сахань  Юлії,  вихованці  гуртка  «Екологічна  майстерня»  Івано-
Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  Івано-Франківської 
області.  Керівник:  Шпінталь  Марія  Григорівна,  за  роботу  «Лісова 
красуня»;

37. Наум Юліані Андріївні, вихованці гуртка «Квітникарі-аранжувальники» 
Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  Івано-
Франківської  області.  Керівник:  Сав’як  Людмила  Ігорівна,  за  роботу 
«Різдвяна ялинка»; 

38. Ковальчук  Анні-Марії,  вихованці  гуртка  «Виготовлення  сувенірів» 
Богородчанського центру позашкільної освіти Івано-Франківської області. 
Керівник: Риндич Наталія Миколаївна, за роботу «Ялинка»;

39. Паньків  Софії,  вихованці  гуртка  «Знавці  лікарських  рослин» 
Богородчанського центру позашкільної освіти Івано-Франківської області. 
Керівник: Усик Ольга Михайлівна, за роботу «Кукурудзяна красуня»;

40. Писклинець  Анастасії,  вихованці  гуртка  «Знавці  лікарських  рослин» 
Богородчанського центру позашкільної освіти Івано-Франківської області. 
Керівник:  Григорук  Галина  Миколаївна,  за  роботу  «Стилізована 
ялинка»;

41. Сташко  Софії,  Гулян  Вікторії  -  вихованкам  гуртка  «Моделювання 
іграшок-сувенірів» Богородчанського центру позашкільної освіти Івано-
Франківської області. Керівник: Рубінська Світлана Дмитрівна, за роботу 
«Екоялинка»;

42. Шимонівському  Артему,  вихованцю  гуртка  «Виготовлення  сувенірів» 
Богородчанського центру позашкільної освіти Івано-Франківської області. 
Керівник:  Уманців-Вінтоняк  Жанна  Василівна,  за  роботу  «Новорічна 
казка»;

43. Дякун  Вікторії,  вихованці  гуртка  «Екологічна  майстерня» 
Богородчанського центру позашкільної освіти Івано-Франківської області. 
Керівник: Більчак Марія Миколаївна, за роботу «Незвичайна ялинка»;

44. Доцяк  Уляні,  вихованці  гуртка  «Народні  ремесла»  Богородчанського 
центру позашкільної освіти Івано-Франківської області. Керівник: Вацеба 
Анна В’ячеславівна, за роботу «Новорічна містерія»;

45. Попойлику  Артуру,  вихованцю  гуртка  «Екологічна  майстерня» 
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Богородчанського центру позашкільної освіти Івано-Франківської області. 
Керівник: Скрипник Галина Миколаївна, за роботу «Ялинка із шишок»;

46. Павлечко Катерині, вихованці гуртка «Юні квітникарі» Надвірнянського 
РЕНЦ Івано-Франківської області. Керівник: Павлечко Ірина Богданівна, 
керівник гуртка «Юні квітникарі» за роботу «Baby Christmas tree»;

47. Головчак  Анастасії,  вихованці  гуртка  «Юні  квітникарі»  Калуського 
ЦНТУМ  Калуської  міської  ради  Івано-Франківської  області.  Керівник: 
Стасів  Надія  Зіновіївна,  керівник  гуртка  «Юні  квітникарі»  за  роботу 
«Новорічна красуня»;

48. Федоряк  Марті,  учениці  9  класу  ліцею  №  11  м.  Івано-Франківська. 
Керівник: Савчук Світлана Іванівна, за роботу «Новорічна красуня»;

49. Свірідовій  Ірині,  учениці  Шебелинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ 
ступенів  Балаклійської  районної  ради  Харківської  області.  Керівник: 
Гусакова Людмила Анатоліївна, за роботу «Морська красуня»;

50. Вакараш  Вероніці,  вихованці  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн 
інтер’єру» еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний 
Палац  дитячої  та  юнацької  творчості».  Керівник:  Пузєєва  Світлана 
Миколаївна, за роботу «Новорічна ялинка»;

51. Луценку  Андрію,  учню  Дейкалівського  опорного  закладу  загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Зіньківського району Полтавської області. 
Керівник:  Федоренко  Валентина  Михайлівна,  за  роботу  «Подушка-
ялинка»;

52. Бахвалову  Олексію,  вихованцю  гуртка  «Образотворче  мистецтво» 
Кременчуцького  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді 
Полтавської області.  Керівник: Грисюк Олена Олександрівна, за роботу 
«Стрічкова ялинка»;

53. Романюк  Олександрі,  вихованці  гуртка  «Чарівна  майстерня» 
комунального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості» 
Терешківської  сільської  ради Полтавської  області.  Керівник:  Мосюндзь 
Наталія Іванівна, за роботу «Новорічна красуня»;

ІІІ.  Нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді переможців та призерів у номінації  «Новорічна 
композиція»:

За І місце:

1. Вихованців  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн  інтер’єру» 
Сєвєродонецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості 
учнівської  молоді  Луганської  області.  Керівник:  Матвієвська  Оксана 
Володимирівна, за роботу «Новорічна хвиля» (94 бали);

2. Головко  Софію,  ученицю  3  класу  Сватівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №8 
Луганської  області.  Керівник:  Шаповалова  Людмила,  за  роботу 
«Різдвяний олень» (93 бали);

3. Діброву  Мирославу  Олегівну,  вихованку  гуртка  «Бісероплетіння» 
Миронівського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Миронівської 
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міської ради Київської області. Керівник: Смаженко Валентина Петрівна, 
за роботу «Кришталевий водоспад» (96 балів);

4. Сидоренко  Аліну  Олександрівну,  вихованку  Іванківського  районного 
центру дитячої та юнацької творчості Київської області. Керівник: Смовж 
Людмила Василівна, за роботу «Бичок Славко» (87 балів);

5. Волянюк  Соломію,  вихованку  студії  «Фантазія»  комунального  закладу 
«Центр позашкільної освіти» Тетіївської міської  ради Київської  області. 
Керівник: Мельник Оксана Борисівна,  за роботу  «Рік новий – казковий 
час, Бик здивує щастям вас» (95 балів);

6. Цимбал Діану, вихованку гуртка «Народна лялька» комунального закладу 
«Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  Долинської  районної  ради» 
Кіровоградської  області.  Керівник:  Гетманець  Діна  Володимирівна,  за 
роботу «Щедрими дарами Новий рік зустрічаємо» (94 бали);

7. Галушку  Дарину,  ученицю  6-Б  класу  комунального  закладу 
«Компаніївське навчально-виховне об’єднання» Компаніївської селищної 
ради Кіровоградської  області.  Керівник:  Кондрашова  О.І.,  за  роботу  «В 
очікуванні Новорічної ночі» (90 балів);

8. Панібратець Софію, Кондратенко Віолету - вихованок гуртка «Флористика 
та  фітодизайн»  комунального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької 
творчості» Бобринецької міської ради Кіровоградської області. Керівник: 
Хоружа Світлана Валентинівна, за роботу «Зимова фантазія» (90 балів);

9. Герасимова Святослава,  Сахарова  Тимура,  Козира Дмитра  –  вихованців 
гуртка «Золоті ручки» навчально-виховного комплексу «Кіровоградський 
колегіум-спеціалізований  загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання» 
Кіровоградської  міської  ради  Кіровоградської  області.  Керівник: 
Коваленко Олена Володимирівна, за роботу «Різдвяний птах» (90 балів);

10. Корень  Єлизавету,  Мухіну  Софію,  Жукову  Ілону,  Щербину  Єву  – 
вихованок  гуртка  «Мистецтво  нашого  народу»  Бережинського  закладу 
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Кропивницької  районної  ради 
Кіровоградської  області.  Керівник:  Ентова  Олена  Олексіївна,  за  роботу 
«Різдвяний ліхтар» (94 бали);

11. Потапейко Юлію, ученицю 6 класу КЗ «Сновська гімназія» Чернігівської 
області.  Керівник:  Турченко  Людмила  Олександрівна,  за  роботу 
«Новорічні пригоди гномів» (90 балів);

12. Трач Ірму Андріївну, вихованку гуртка «Веселкове розмаїття» Ліцею № 3 
м. Івано-Франківська. Керівник: Буяк Наталія Павлівна, за роботу «Різдво 
в Карпатах» (90 балів);

За ІІ місце:

1.  Мукоїд  Богдану,  вихованку гуртка  «Сувенір»  Жмеринського районного 
будинку  творчості  школярів  та  юнацтва  Вінницької  області.  Керівник: 
Мукоїд  Яніна  Олексіївна,  керівник  гуртка  «Сувенір»  Жмеринського 
районного будинку творчості школярів та юнацтва Вінницької області, за 
роботу «Святковий лист» (85 балів);
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2.  Федоренко  Марію,  вихованку  гуртка  «Паперові  маги.  Квілінг»  Києво-
Святошинського  районного  центру  творчості  молоді  Оберіг»  Київської 
області. Керівник: Галушко Наталія Петрівна, за роботу  «Від старого до 
нового» (85 балів);

3. Шепелєва Ждана, учня середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів м. 
Сєвєродонецьк  Луганської  області.  Керівник:  Скурідіна  Світлана,  за 
роботу «Новорічна феєрія» ( 86 балів);

4.  Савицьку  Валерію  Владиславівну,  вихованку  творчого  учнівського 
об’єднання «Флористика» комунального закладу Сумської обласної ради-
обласний центр позашкільної  освіти та роботи з  талановитою молоддю. 
Керівник: Вознюк Любов Григорівна, за роботу «Різдвяний настрій» (85 
балів);

5.  Баченко Альону Сергіївну, вихованку Богуславського районного центру 
дитячої  та  юнацької  творчості  Богуславської  міської  ради  Київської 
області.  Керівник:  Спасьонова  Ярослава  Сергіївна,  за  роботу  «Різдвяні 
передзвони» ( 83 бали);

6.  Кравченко  Діану  Олександрівну,  вихованку  студії  художнього  валяння 
Вишгородського  міського  центру  художньо-естетичної  творчості 
учнівської молоді «Джерело» Київської області. Керівник: Швидка Тетяна 
Михайлівна, за роботу «Зимування сов» ( 84 бали);

7. Візнюк Надію Олександрівну, Нагрішко Аліну Юріївну, вихованок гуртка 
«Народні умільці» Центру дитячої та юнацької творчості Рокитнянського 
району  Київської  області.  Керівник:  Артеменко  Лариса  Василівна,  за 
роботу «Казкові будиночок» ( 83 бали);

8. Лапутько Марію Андріївну, вихованку гуртка «Веселка» Вишгородського 
районного  Центру  художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді 
«Дивосвіт» Київської області.  Керівник:Лапутько Лариса Анатоліївна, за 
роботу «Хай прийде казка» (85 балів);

9. Крячкову Валерію, ученицю 4-Г класу Херсонської гімназії Херсонської 
міської ради Херсонської області. Керівник: Нода Світлана Вікторівна, за 
роботу «Лісова хатинка» (85 балів);

10. Сопот Софію, ученицю 1 класу Роздольненського навчально-вихованого 
комплексу  Каланчацької  селищної  ради  Херсонської  області.  За  роботу 
«Сім’я сніговиків в гості до Дідуся Мороза» (84 бали);

11.  Ярову  Анастасію,  вихованку  гуртка  «В’язання  гачком»  Будинку 
творчості  дітей  та  юнацтва  м.  Мирноград  Донецької  області.  Керівник: 
Булатова Ганна Вікторівна, за роботу «Новорічний дует 2021» (85 балів);

12. Нор Дар’ю, ученицю 7 класу комунального закладу «Горянівський НВК», 
вихованку КЗ ЦЕНТРУМ Дніпровської районної ради Дніпропетровської 
області.  Керівник:  Хуторна  Тетяна  Сергіївна,  за  роботу  «Символ  року 
2021» (85 балів);

13. Стоян Анастасію, вихованку гуртка «Вишиванка» комунального закладу 
«Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Бобринецької  міської  ради 
Кіровоградської  області.  Керівник:  Чернієнко  Ольга  Володимирівна,  за 
роботу «Зимова казка» (84 бали);

14.  Лящик  Надію,  вихованку  гуртка  «Паперокручення»  комунального 
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закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Клеванської селищної ради 
Рівненського району Рівненської області. Керівник: Чепур Юлія Олегівна, 
за роботу «Новорічні прикраси на ялинку» (83 бали);

15. Вознюк Вікторію, ученицю 1 класу Рівненської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 11 Рівненської міської ради Рівненської області. Керівник: 
Баланенко  Ірина  Володимирівна,  за  роботу  «Новорічна  підвіска  в 
колисочку» (84 бали);

16. Вихованців гуртка «Юні квітникарі» Хмельницького обласного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді.  Керівник:  Бондар  Марія 
Миколаївна, за роботу «Зимовий ранок» (85 балів);

17.  Миколюка Захара Віталійовича,  вихованця гуртка «Макраме» Будинку 
творчості  дітей  та  юнацтва  Красилівської  міської  ради  Хмельницької 
області.  Керівник:  Вушкан  Світлана  Вікторівна,  за  роботу  «Новорічна 
подорож  у казковий світ» (84 бали);

18.  Козаченко  Ангеліну,  вихованку  гуртка  «Фантазія»  БТУ  Баштанського 
району  Миколаївської  області.  Керівник:  Польщіна  І.А.,  за  роботу 
«Сніговик» (84 бали);

19.  Науменко  Анастасію,  здобувача  освіти  7  класу  Новгород-Сіверської 
державної гімназії ім.. К.Д. Ушинського Чернігівської області. Керівник: 
Дупеха Людмила Іванівна, за роботу «Новорічна композиція - екосумка» 
(85 балів);

20.  Кислюк  Іванну,  вихованку  гуртка  «Народні  ремесла  України» 
Володимир-Волинського районного Будинку школяра Волинської області. 
Керівник:  Тернавська  Галина  Олексіївна,  керівник  гуртка,  за  роботу 
«Сумка різдвяних бажань» (85 балів);

21.  Густирь  Уляну,  ученицю  1  класу  опорного  навчального  закладу 
«Дубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дубівської сільської ради» 
Ковельського  району  Волинської  області.  Керівник:  Мишковець  Надія 
Андріївна, вчитель початкових класів, за роботу  «Новорічна ферма» (84 
бали);

22.  Гайду  Юлію Володимирівну,  вихованку  Рогатинської  районної  школи 
естетичного виховання учнів Івано-Франківської області. Керівник: Гайда 
Оксана Ігорівна, за роботу «Казковий ліхтар» (82 бали);

23.  Пархуць  Юлію  Романівну,  вихованку  гуртка  народної  іграшки 
Долинського Будинку дитячої та юнацької творчості  Долинської міської 
ради Івано-Франківської області. Керівник: Данилів Оксана Григорівна, за 
роботу «Святковий гном» (82 бали);

24. Кухту Марію Богданівну, вихованку гуртка «Господарочка» Долинського 
Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Долинської  міської  ради  Івано-
Франківської області. Керівник: Мельникович Лідія Миронівна, за роботу 
«Різдвяна коляда» (80 балів);

25.  Буратчук  Іванну  Василівну,  ученицю  3  класу  Лючківської  гімназії 
Косівського  району  Івано-Франківської  області.  Керівник:  Кочержук 
Ганна Петрівна, за роботу «Сніговик» (80 балів);

26.  Клименко Анастасію Олексіївну, вихованку гуртка «Писанкарство» КЗ 
«Золочівський  будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»  Золочівської 
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селищної  ради  Харківської  області.  Керівник:  Коротенко  Людмила 
Євгеніївна, за роботу «Різдвяні клопоти» (83 бали);

27.  Соколовську  Кетіно,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн 
інтер’єру»  еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний 
Палац  дитячої  та  юнацької  творчості».  Керівник:  Пузєєва  Світлана 
Миколаївна, за роботу «Chrismas Eve» (84 бали);

28.  Щербак  Варвару  Юріївну,  ученицю  2-Б  класу  опорного  закладу 
«Засульський ліцей» Лубенського району Полтавської області. Керівник: 
Бойко С.В., за роботу «Новорічна ялиночка» (84 бали);

29.  Учнівський  колектив  1  класу  опорного  закладу  «Засульський  ліцей» 
Лубенського  району  Полтавської  області.  Керівник:  Ющенко  Ю.В.,  за 
роботу «Весела ялиночка» (84 бали);

30. Кононенко Вікторію Русланівну, ученицю Зіньківського ліцею імені М.К. 
Зерова  Зіньківської  районної  ради  Полтавської  області.  Керівник: 
Приходько Віра Володимирівна, за роботу «Зимова садиба» (84 бали);

31. Бессарабова Івана, Бессарабова Олексія – учнів Глобинської гімназії № 1 
імені  В.Є.  Курченка  Глобинської  міської  ради  Полтавської  області. 
Керівник: Левченко Людмила Геннадіївна, за роботу  «Рукодільниця» (85 
балів);

32.  Грисюк  Єлизавету,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво» 
Кременчуцького  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді 
Полтавської  області.  Керівник:  Грисюк Олена Олександрівна,  за  роботу 
«Новий рік для їжачка» (84 бали);

33.  Ведмідь  Анну,  вихованку  Оржицького  районного  будинку  дитячої  та 
юнацької  творчості  Полтавської  області.  Керівник:  Ведмідь  Тетяна 
Миколаївна, за роботу «Пуансетія – різдвяне диво» (85 балів);

За ІІІ місце:

1. Гринько  Олександру,  ученицю  10-Б  класу  «Паперокручення» 
Лисичанського  центру  позашкільної  роботи  зі  школярами  та  молоддю 
Луганської області. Керівник: Кузьменкова Наталія Миколаївна, за роботу 
«Зимовий пейзаж» (76 балів);

2. Пещерову  Вероніку  Русланівну,  ученицю  Михайлівської  ЗОШ  І-ІІІ 
ступенів,  вихованку  гуртка  «Природа  навколо  нас»  районного  будинку 
дитячої  та  юнацької  творчості  Лебединської  районної  ради  Сумської 
області.  Керівник:  Холоденко  Ольга  Юріївна,  за  роботу  «Стилізована 
ялинка» (75 балів);

3. Волкову  Ксенію  Володимирівну,  вихованку  творчого  об’єднання 
«Флористика»  комунального  позашкільного  навчального  закладу 
«Охтирський  міський  центр  позашкільної  освіти-Мала  академія  наук 
учнівської  молоді»  Сумської  області.  Керівник:  Саєнко  Маргарита 
Олексіївна, за роботу «Ніжність» ( 73 бали);
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4. Камишову Ксенію Олегівну, вихованку  творчого учнівського об’єднання 
«Флористика»  комунального  закладу  Сумської  обласної  ради-обласний 
центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Керівник: 
Вознюк Любов Григорівна, за роботу «Місячне сяйво» (73 бали);

5. Трошу  Ангеліну  Володимирівну,  вихованку  творчого  учнівського 
об’єднання  «Обласна  школа  флористики та  фітодизайну»  комунального 
закладу  Сумської  обласної  ради-обласний центр  позашкільної  освіти  та 
роботи з талановитою молоддю. Керівник: Вознюк Любов Григорівна, за 
роботу «Святковий настрій» ( 74 бали);

6. Харченко Ксенію Богданівну, вихованку творчого учнівського об’єднання 
«Флористика»  комунального  закладу  Сумської  обласної  ради-обласний 
центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Керівник: 
Лаврик Олена Олексіївна, за роботу «Свято наближається» (74 бали);

7. Дударєву  Аріну,  ученицю Білоцерківської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ 
ступенів  №3  ім.  Т.Г.  Шевченка  Білоцерківської  міської  ради  Київської 
області.  Керівник:  Прензелевич І.М.,  за  роботу  «В очікуванні  змін» (75 
балів);

8. Мешкову  Катерину,  вихованку  гуртка  «Архітектурний  дизайн» 
Рокитнянського  ліцею  –  МАН  Київської  області.  Керівник:  Юрківська 
Анжела Володимирівна, за роботу «Танок веселий, заметіль кружляє…» 
(75 балів);

9. Лебединську  Анастасію  Євгенівну,  вихованку  гуртка  «Сувенір»  станції 
юних натуралістів м. Краматорськ Донецької області. Керівник: Дубровіна 
Тетяна  Павлівна,  керівник  гуртка-методист,  майстер  сучасного 
декоративно-прикладного мистецтва, за роботу «Свічник» (73 бали);

10. Слижук  Іванну  Миколаївну,  ученицю Розтоківського  ліцею Косівської 
районної  ради  Івано-Франківської  області.  Керівник:  Самашко  Марія 
Петрівна, за роботу «Різдво» (72 бали);

11. Бровар  Ольгу,  вихованку  гуртка  «Народна  творчість»  Новоодеської 
районної станції юних натуралістів м. Нова Одеса Миколаївської області. 
Керівник:  Іванченко  Ольга  Володимирівна,  за  роботу  «Новорічний 
підсвічник» (70 балів);

12. Єнакій  Ірину,  вихованку  гуртка  «Майстерня  рукодільниць» 
Новоселицького  БДТ  Новоселицького  району  Чернівецької  області. 
Керівник: Процюк Ірина Іллівна, за роботу «В очікуванні Нового року» (74 
бали);

13. Кулик  Вікторію  Геннадіївну,  Панченко  Еліну  Сергіївну,  учениць 
комунального  закладу  «Вільнянська  спеціалізована  школа-інтернат» 
Запорізької  обласної  ради.  Керівники:  Бумажна  Ганна  Сергіївна, 
Бумажний  Сергій  Володимирович,  за  роботу  «В  очікуванні  Різдвяного 
дива» (75 балів);

14. Коновала  Максима,  Дьяконова  Антона,  Дьяконова  Вадима,  учнів 
комунального  закладу  «Вільнянська  спеціалізована  школа-інтернат» 
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Запорізької  обласної  ради.  Керівники:  Пасюк  Світлана  Павлівна, 
Бумажний Сергій Володимирович, за роботу «Новорічні ягусі» (75 балів);

15. Вихованців  гуртка  «Чарівниця»  комунального  закладу  «Воздвижівська 
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Возвижівської  ОТГ  Пологівської 
районної  ради  Запорізької  області.  Керівник:  Заїченко  В.В.,  за  роботу 
«Скринька побажань» (72 бали);

16. Бураву  Алісу  Олегівну,  ученицю  Запорізької  гімназії  №6  Запорізької 
міської  ради  Запорізької  області.  Керівник:  Кириллова  О.В.,  за  роботу 
«Різдвяний кошик» (73 бали);

17. Молькова Нікіту, учня 6 класу Олександрівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ  ступенів  Новотроїцького  району  Херсонської  області.  Керівник: 
Рибакова Ольга Романівна, за роботу «Бабусина хатинка» (75 балів);

18. Бовкуна Дмитра, вихованця гуртка «Основи фенології» КПНЗ «Районна 
станція юних натуралістів» Покровської районної ради Донецької області. 
Керівник: Перова Н.М., за роботу  «Новий рік вже ступає на поріг» (74 
бали);

19. Смульську  Юлію,  ученицю  2  класу  Удачненської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів 
Покровської районної ради Донецької області. Керівник: Бовкун Ю.В., за 
роботу «Казкова ніч» (73 бали);

20. Шетік Назара, Шетік Ярослава – учнів 2 класу Удачненської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Покровської районної ради Донецької області. Керівник: Бовкун 
Ю.В., за роботу «Казкова ніч» (73 бали);

21. Трушлякова  Івана,  учня  1  класу  Удачненської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів 
Покровської районної ради Донецької області. Керівник: Мартиненко Т.С., 
за роботу «Пан Крижан і Сніговертик» (74 бали);

22. Бучмея Михайла Олександровича, учня Майської філії І-ІІ ступенів КОЗО 
«Кислянська ЗШ І-ІІІ ст..» Зайцівської селищної ради Синельниківського 
району Дніпропетровської області. Керівник: Волк Наталія В’ячеславівна, 
за роботу «В очікуванні дива» (72 бали);

23. Шульгу Анастасію, Кульчак Доменіку - вихованок гуртка “Креативний 
дизайн”,  учениць  7  класу  комунального  закладу  освіти  “Середня 
загальноосвітня  школа  №5  ім.  Г.  Романової”  Кам’янської  міської  ради 
Дніпропетровської області. Керівник: Іванова Ірина Олексіївна, за роботу 
«Зимове диво» (74 бали);

24. Бойка Максима, Батлук Ілану, учнів 7 класу Приватної школи ThinkGlobal 
Lviv  м.Львів.  Керівник: Ковтун  Світлана  Валентинівна,  за  роботу 
«Новорічна композиція» (73 бали);

25. Білоголову Поліну, вихованку гуртка «Фантазія» Знам’янського центру 
дитячої  та  юнацької  творчості  Кіровоградської  області.  Керівник: 
Іващенко Анна Віталіївна, за роботу «Зірка» (70 балів);

26. Руднік  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Паперовий  дивосвіт»  Зносицької 
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Сарненської  районної  ради 
Рівненської  області.  Керівник:  Мартинюк  Лариса  Іванівна,  за  роботу 
«Казкова подорож» (73 бали);

27.Генову Юлію, ученицю гуртка «Юні екологи» Костопільського будинку 
школярів та юнацтва Костопільської  районної  ради Рівненської  області. 
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Керівник: Шпоняк Марина Анатолієвна, за роботу  «Різдвяний сніговик» 
(74 бали);

28. Васько  Оксану  Олегівну,  ученицю  Сарненського  навчально-виховного 
комплексу  «Школа-колегіум»  ім..  Т.Г.  Шевченка  Рівненської  області. 
Керівник:  Васько-Лозицька  Ольга  Анатоліївна,  педагог-організатор,  за 
роботу «Казковий зимовий будиночок» (75 балів);

29. Люліча  Дмитра  Миколайовича,  учня  8-А  класу  Сарненської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 Рівненської області. Керівник: 
Кібиш  Тетяна  Григорівна,  вчитель  трудового  навчання,  за  роботу 
«Чарівний Новий рік» (74 бали);

30. Ткачук  Катерину  Анатоліївну,  вихованку  гуртка  «Умілі  ручки» 
Борисівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів дитячий садок» Шепетівського району Хмельницької області. 
Керівник: Фіялко Ольга Володимирівна, за роботу «Щасливого різдва» (73 
бали);

31. Парфенюка  Назара  Петровича,  учня  Хролинської  загальноосвітньої 
школи І-ІІ  ступенів  Судилківської  сільської  ради Шепетівського району 
Хмельницької області.  Керівник: Дудар Олена Олександрівна,  за роботу 
«Новорічна феєрія» (72 бали);

32. Андрощук  Дарію  Юріївну,  ученицю  3-Б  класу,  вихованку  гуртка 
«Акварель»  Судилківського  ліцею  Хмельницької  області.  Керівник: 
Сніховська Надія Андріївна, за роботу «Святкова» (73 бали);

33. Ковальську Анну Юріївну, ученицю Жижчинецького ліцею Городоцької 
міської  ради  Хмельницької  області.  Керівник:  Завадська  Майя 
Володимирівна, за роботу «В очікуванні новорічних світ» (74 бали);

34. Зварійчук  Володимира,  вихованця  гуртка  «Студія  образотворчого 
мистецтва» Мішково-Погорілівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ЦПР Вітовського 
району  Миколаївської  області.  Керівник:  Зварійчук  С.О.,  за  роботу 
«Засніжена красуня» (75 балів);

35. Осталецьку  Єлизавету  Олександрівну,  вихованку  гуртка  «Фітодизайн» 
Ніжинського Будинку дітей та юнацтва Чернігівської області.  Керівник: 
Петренко  Лариса  Борисівна,  за  роботу  «На сторожі  Нового року» (73 
бали);

36. Потапенко  Євгенію,  вихованку  гуртка  «Фантазія  плюс»  КПНЗ 
«Остерський будинок творчості дітей та юнацтва Остерської міської ради 
Чернігівської області». Керівник: Ковченко Світлана Петрівна, за роботу 
«Подих різдва» (75 балів);

37.Пийтер Владиславу Русланівну, вихованку гуртка «Прикладні мистецтва» 
Хустського  районного  Центру  позашкільної  роботи  Хустської  районної 
державної адміністрації Закарпатської області. Керівник: Петраш Світлана 
Михайлівна, за роботу «Різдвяне диво» (75 балів);

38.Кострець  Олександру  Михайлівну,  вихованку  гуртка  «Прикладні 
мистецтва» Хустського районного Центру позашкільної роботи Хустської 
районної  державної  адміністрації  Закарпатської  області.  Керівник: 
Кострець Ганна Василівна, за роботу «Дзвіночки» (73 бали);
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39.Бецу  Нелю,  ученицю  Канорського  ЗЗСО  І-ІІ  ст..  філії  Воловецького 
ОЗЗСО І-ІІІ ст. Закарпатської області. Керівник: Самусь Віталія Василівна, 
за роботу «Загублений черевичок» (75 балів);

40.Самарук Валерію, вихованку гуртка «Народні візерунки» Іршавського КЗ 
ліцей №1 Іршавського ОТГ Закарпатської області. Керівник: Марко Марія 
Юріївна, за роботу «Місяць по небу ходить…» (74 бали);

41.Ополонець  Анжеліну,  вихованку  комунального  закладу  позашкільної 
освіти «ОЕНЦ» Житомирської обласної ради. Керівник: Ковальчук О.А, за 
роботу «Свято наближається» (75 балів);

42.Гарбузюк Зою, ученицю Врублівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Романівського 
району Житомирської області. Керівник: Нестерук Л.В.,  «Танок красуні-
зими» (75 балів);

43.Демидюк Надію, ученицю Зарічанська ЗОШ І-ІІ ступенів Станишівської 
сільської  ради  Житомирського  району Житомирської  області.  Керівник: 
Кириченко І.О., «Різдвяна зірка» (72 бали);

44.Польовенко  Юлію  Сергіївну,  ученицю  6  класу  комунального  закладу 
«Мельниківська  гімназія  Ротмістрівської  сільської  ради»  Черкаської 
області.  Керівник:  Сидоренко  Іван  Франкович,  за  роботу  «Ялинкова 
прикраса» (73 бали);

45.Учнів  9-А  кйоласу  НВК  «Мишковицька  ЗОШ  І-ІІІ  ст..-ДНЗ» 
Тернопільського  району  Тернопільської  області.  Керівник:  Бичковська 
Галина Зеновіївна, за роботу «…Миколай іде до нас…» (72 бали);

46.Хом’як  Юлію,  ученицю  10  класу  Нововолинського  закладу  загальної 
середньої  освіти  №  5  Волинської  області.  Керівник: Вітюк  Руслана 
Олексіївна,  вчитель  обслуговуючої  праці,  за  роботу  «Будиночок  пані 
Метелиці» (73 бали);

47. Климовича Євгена Васильовича,  вихованця гуртка «Технічний дизайн» 
Долинської Станції  юних техніків Івано-Франківської області.  Керівник: 
Сова Галина Іванівна, за роботу «Різдвяна хатинка» (72 бали);

48. Рибалка  Юрія,  вихованця  гуртка  «Аматори  рослинництва» 
Богородчанського центру позашкільної освіти Івано-Франківської області. 
Керівник: Сенич Іванна Ярославівна, за роботу  «Новорічний кошик» (73 
бали);

49. Гнатюка  Івана,  вихованця  гуртка  «Юні  аграрії»  Івано-Франківського 
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Івано-
Франківської  обласної  ради,  Жукотинської  гімназії  Коршівської  ОТГ. 
Керівник: Бойчук Світлана Миколаївна, керівник гуртка «Юні аграрії» за 
роботу «Новорічна композиція» (73 бали);

50. Сабан  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Виготовлення  сувенірів» 
Болехівського  БДЮТ  Івано-Франківської  області.  Керівник:  Міщук 
Наталія Степанівна, керівник гуртка «Виготовлення сувенірів» за роботу 
«Новорічна композиція» (73 бали);

51. Гавриш  Христину,  Комищук  Марію,  вихованців  гуртка  «Аматори 
рослинництва» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного 
центру  учнівської  молоді  Івано-Франківської  обласної  ради.  Керівник: 
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Невиняк  Уляна  Юріївна,  керівник  гуртка  «Аматори  рослинництва»  за 
роботу «Новорічний сюрприз» (72 бали);

52. Гриценко  Єлизавету,  вихованку  гуртка  «Народна  творчість» 
Сахновщинської станції юних натуралістів Сахновщинської районної ради 
Харківської області. Керівник: Мастерських Н.Л., за роботу «Новорічний 
топіарій» (72 бали);

53. Кучерявенко  Вікторію,  вихованку гуртка  «Флористика» Дергачівського 
Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Дергачівської  районної  ради 
Харківської  області  на  базі  КЗ  «Подвірський  ліцей»  Дергачівської 
районної ради Харківської області. Керівник: Гузійова Ніна Миколаївна, 
за роботу «Зимове адажіо» (72 бали);

54. Маслія  Владислава,  вихованця  гуртка  «Декоративно-ужиткове 
мистецтво»  Дергачівського  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості 
Дергачівської  районної  ради  Харківської  області  на  базі  КЗ 
«Дергачівський  ліцей  №  2»  Дергачівської  районної  ради  Харківської 
області.  Керівник:  Маслій  Світлана  Іванівна,  за  роботу  «Казкові  чари 
зими» (73 бали);

55. Рижих Марію, вихованку гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру» 
еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  Палац 
дитячої та юнацької творчості». Керівник: Пузєєва Світлана Миколаївна, 
за роботу «Ранок» (75 балів);

56. Длужинську  Варвару,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн 
інтер’єру»  еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний 
Палац  дитячої  та  юнацької  творчості».  Керівник:  Пузєєва  Світлана 
Миколаївна, за роботу «Зимовий ранок» (74 бали);

57. Михайлову  Марію,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»  еколого-
натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та 
юнацької  творчості».  Керівник:  Маліченко  О.О.,  за  роботу  «Стримана 
краса» (75 балів);

58. Рудик Іллю Андрійовича, учня 3-Б класу опорного закладу «Засульський 
ліцей» Лубенського району Полтавської області. Керівник: Німич В.В., за 
роботу «Новорічна свічка» (73 бали);

59. Теркуна В’ячеслава Олександровича, учня Зіньківського ліцею імені М.К. 
Зерова  Зіньківської  районної  ради  Полтавської  області.  Керівник: 
Приходько Віталій Володимирович, за роботу «Різдвяне тепло» (73 бали);

60. Статівку  Ольгу,  вихованку  гуртка  «Первоцвіт»  Зіньківської  районної 
станції  юних  техніків  Полтавської  області.  Керівник:  Ландик  Майя 
Іванівна, за роботу «Зимоньку бичок везе» (74 бали);

61. Мінєнкову  Дарію,  ученицю  8-Б  класу  опорного  закладу  «Оржицька 
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  імені  І.Я.  Франка»  Полтавської 
області. За роботу «Казковий вечір» (73 бали);

62.Вихованців гуртка «Рукодільниця» Рудківської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  Гребінківського  району  Полтавської  області.  Керівник: 
Шевченко Олена Володимирівна, за роботу  «Чарівна новорічна ніч»  (74 
бали);
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63. Дубовик  Валерію,  ученицю  Полтавської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ 
ступенів  №  29.  Керівник:  Кривошеїна  Наталія  Василівна,  за  роботу 
«Новорічна іграшка» (73 бали);

64. Вихованців  гуртка  «Чарівна  майстерня»  комунального  закладу  «Центр 
дитячої та юнацької творчості» Терешківської сільської ради Полтавської 
області.  Керівник:  Мосюндзь  Наталія  Іванівна,  за  роботу  «В очікуванні 
новорічного дива» (74 бали);

ІV.  Надати  подяки  Національного  еколого-натуралістичного  центру 
учнівської  молоді  за  цікаве  композиційне  рішення  представлених  на 
конкурс  робіт,  в  номінації    «Новорічна  композиція»   таким  учням  та 
колективам:

1. Волковій  Ксенії  Володимирівні,  вихованці  творчого  учнівського 
об’єднання  «Обласна  школа  флористики та  фітодизайну»  комунального 
закладу  Сумської  обласної  ради-обласний центр  позашкільної  освіти  та 
роботи з талановитою молоддю. Керівник: Шипиленко Олена Ігорівна, за 
роботу «Зимова казка»;

2. Сталинській  Тетяні  Олександрівні,  вихованці  творчого  учнівського 
об’єднання  «Обласна  школа  флористики та  фітодизайну»  комунального 
закладу  Сумської  обласної  ради-обласний центр  позашкільної  освіти  та 
роботи з талановитою молоддю. Керівник: Шипиленко Олена Ігорівна, за 
роботу «Рожева Мрія»;

3. Рєзніковій  Катерині  Русланівні,  вихованці  творчого  учнівського 
об’єднання «Флористика» комунального закладу Сумської обласної ради-
обласний центр позашкільної  освіти та роботи з  талановитою молоддю. 
Керівник: Лаврик Олена Олексіївна, за роботу «Зимове сяйво»;

4. Ільченко  Ліні  Ігорівні,  вихованці  комунального  закладу  Кагарлицької 
районної  ради  «Кагарлицький  районний  центр  дитячої  та  юнацької 
творчості» Київської області.  Керівник: Лісовенко Людмила Іванівна,  за 
роботу «З Новим роком, Україно!»;

5. Ковтун  Славу  Петрівну,  вихованку  гуртка  «Український  сувенір» 
комунального  закладу  Таращанської  районної  ради  «Таращанський 
районний центр творчості дітей та юнацтва «Веселка» Київської області. 
Керівник: Горда Алла Станіславівна, за роботу «Сніговики»;

6. Межевичу Павлу Віталійовичу, учню комунального закладу «Малинівська 
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Гуляйпільської  районної  ради 
Запорізької області. Керівник: Ярощук Людмила Володимирівна, за роботу 
«Різдвяний чобіток»;

7. Бабенко  Тетяні  Олександрівні,  учениці  Запорізького  багатопрофільного 
навчально-виховного  комплексу  №106  Запорізької  міської  ради 
Запорізької  області.  Керівник:  Старокожева  О.Ф.,  за  роботу  «Святий 
Микола стука у вікно»;

8. Лосєвій  Софії  Сергіївні,  учениці  Запорізької  гімназії  №6  Запорізької 
міської  ради  Запорізької  області.  Керівник:  Кириллова  О.В.,  за  роботу 
«Лісовий віночок»;

9. Лемешко  Анастасії,  вихованці  позашкільного  навчального  закладу 
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«Міський Палац дитячої та юнацької творчості» Запорізької міської ради 
Запорізької  області.  Керівник:  Корзун  С.А.,  за  роботу  «Новорічна 
композиція»;

10. Єфремову Дмитру, учню Удачненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Покровської 
районної ради Донецької області.  Керівник: Мартиненко Т.С., за роботу 
«Місячна ялинка»;

11. Козаренку  Миколі,  вихованцю  гуртка  «Лікарські  рослини»  КПНЗ 
«Районна  станція  юних  натуралістів»  Покровської  районної  ради 
Донецької  області.  Керівник:  Козаренко  В.І.,  за  роботу  «Новорічний 
олень»;

12. Пшенішнюку  Богдану,  учню  3-Б  класу  комунального  закладу  освіти 
«Середня  загальноосвітня  школа  №26»  Дніпровської  міської  ради 
Дніпропетровської  області.  Керівник:  Міняйло  Ірина  Миколаївна,  за 
роботу «Золотий рік Бика»;

13. Литусу Олегу Олеговичу, вихованцю зразкового гуртка образотворчого 
мистецтва «Спектр» комунального закладу «Будинок культури Піщанської 
сільської  ОТГ»  Новомосковського  району  Дніпропетровської  області. 
Керівник: Чорна Ольга Миколаївна, за роботу «Олені»;

14. Діаманштейн  Єлизаветі  Євгенівні,  вихованці  зразкового  гуртка 
образотворчого  мистецтва  «Спектр»  комунального  закладу  «Будинок 
культури  Піщанської  сільської  ОТГ»  Новомосковського  району 
Дніпропетровської області. Керівник: Чорна Ольга Миколаївна, за роботу 
«Зима-чарівниця»;

15. Кашпар Юлії Дмитрівні, учениці 4-б класу Криворізької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 21 Криворізької  міської ради Дніпропетровської 
області. Керівник: Захарченко Валентина Іванівна, за роботу  «Новорічна 
ніч»;

16. Лагуновій  Вероніці  Романівні,  учениці  4-б  класу  Криворізької 
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 21  Криворізької  міської  ради 
Дніпропетровської  області.  Керівник:  Захарченко Валентина Іванівна,  за 
роботу «Новорічні дива»;

17. Савці Артему, учню 2-А класу Миколаївського ЗЗСО І ступеня Львівської 
області.  Керівник:  Коцар  Ірина  Степанівна,  за  роботу  «Новорічна 
композиція»;

18. Колективу гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» Красносільського 
ЗЗСО І-ІІІ  ступенів -  ліцей Красносільської  районної  ради Лиманського 
району Одеської  області.  Керівник:  Синиця Н.П,  за  роботу  «Новорічна 
композиція»;

19. Гузик  Софії,  вихованці  гуртка  «Рукодільниця»  Корнинського  ліцею 
Корнинської  сільської  ради  Рівненського  району  Рівненської  області. 
Керівник: Драган Ольга Василівна, за роботу «Новорічна казка»;

20. Вихованцям  гуртка  «Юні  квітникарі»  комунального  закладу  «Станція 
юних  натуралістів»  Рівненської  обласної  ради.  Керівник:  Власюк  Інна 
Миколаївна, за роботу «Світи місяченьку»;

21. Мартинюк  Анні  Вадимівні,  вихованці  гуртка  «Чарівні  лодоньки» 
Ізяславського Будинку творчості дітей та юнацтва Шепетівського району 



28

Хмельницької  області.  Керівник:  Комлєва  Світлана  Іванівна,  за  роботу 
«Різдвяна фантазія»;

22. Палічук  Юлії  Олександрівні,  вихованці  гуртка  «М’яка  іграшка» 
Ізяславського Будинку творчості дітей та юнацтва Шепетівського району 
Хмельницької  області.  Керівник:  Карпіна  Ірина  Миколаївна,  за  роботу 
«Новорічна казка»;

23. Костюк  Анастасії  Василівні,  учениці  Хролинської  загальноосвітньої 
школи І-ІІ  ступенів  Судилківської  сільської  ради Шепетівського району 
Хмельницької області. За роботу «Господар зими»;

24. Попович Андріяні Едуардівні,  вихованці гуртка «Прикладні мистецтва» 
Хустського  районного  Центру  позашкільної  роботи  Хустської  районної 
державної адміністрації Закарпатської області. Керівник: Петраш Світлана 
Михайлівна, за роботу «Дзвіночки»;

25. Іванків Вероніці, вихованці Солотвинського будинку дитячої та юнацької 
творчості Богородчанського району Івано-Франківської області. Керівник: 
Тимофій Руслана Миколаївна, за роботу «Ялинка»;

26. Гуменюк  Лілії,  вихованці  гуртка  «Екологічна  майстерня» 
Богородчанського центру позашкільної освіти Івано-Франківської області. 
Керівник: Більчак Марія Миколаївна, за роботу «Різдвяна свічка»;

27. Вихованцям гуртка «Сучасне  озеленення»  Яблунівського  ліцею,  Івано-
Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської 
молоді  Івано-Франківської  обласної  ради.  Керівник:  Левицька  Іванна 
Дмитрівна, керівник гуртка «Сучасне озеленення», за роботу «Від щирого 
серця»;

28. Яковенчук  Миколі,  вихованцю  гуртка  «Сучасне  озеленення»  Івано-
Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської 
молоді  Івано-Франківської  обласної  ради.  Керівник:  Шульдис  Світлана 
Дмитрівна,  керівник  гуртка  «Сучасне  озеленення»  за  роботу  «Свято 
наближається»;

29. П’ятковській  Вікторії,  вихованці  гуртка  «Учнівське  лісництво»  Івано-
Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської 
молоді  Івано-Франківської  обласної  ради.  Керівник:  П’ятковська  Любов 
Іванівна,  керівник  гуртка  «Учнівське  лісництво»  за  роботу  «Сюжетна 
композиція»;

30. Грушці  Микиті,  учню КЗ  «Куп’янська  спеціальна  школа»  Харківської 
обласної  ради  Харківської  області.  Керівник:  Коваленко  Ганна 
Володимирівна, за роботу «Новорічна красуня»;

31. Приступі Валерії, вихованці гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру» 
Сахновщинської станції юних натуралістів Сахновщинської районної ради 
Харківської області. Керівник: Будаєва Н.С., за роботу «Ніжність»;

32. Сохань Катерині, вихованці гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру» 
еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  Палац 
дитячої та юнацької творчості». Керівник: Пузєєва Світлана Миколаївна, 
за роботу «Сон Ельфа»;

33. Вихованцям гуртка «Барви  природи» Полтавського обласного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді.  Керівник:  Чистякова  Юлія 
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Іванівна, за роботу «Різдвяний настрій»;
34. Суржко Валерії, вихованці гуртка «Чарівний світ природи» Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Керівник: 
Солодка Наталія Петрівна, за роботу «Новорічне сяйво»;

35. Щербаковій  Анастасії,  вихованці  гуртка  «Природа  і  фантазія» 
Кременчуцького  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді 
Полтавської області. Керівник: Величко Катерина Михайлівна, за роботу 
«Не в лісі я зросла»;

36. Вихованцям гуртка «Чарівна майстерня» комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості» Терешківської сільської ради Полтавської 
області.  Керівник:  Мосюндзь  Наталія  Іванівна,  за  роботу  «Кошик 
святкового настрою»;

37. Дубовик  Вероніці,  учениці  Полтавської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ 
ступенів  №  29.  Керівник:  Кривошеїна  Наталія  Василівна,  за  роботу 
«Різвяна зірка»;

38. Учнівському  колективу  1  класу  Чорнухинського  ліцею  імені  Г.С. 
Сковороди Полтавської області. Керівник: Кривенко Наталія Миколаївна, 
за роботу «Гостинці з соснового лісу»;

V.  Нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді переможців та призерів у номінації «Сюжетна 
композиція»:

За І місце:

1. Шишлак Вікторію Олександрівну, Попову Валерію Валеріївну, учениць 
КЗ «Бараниківська гімназія» Красноріченської селищної ради Луганської 
області. Керівник: Топчий Юлія Владиславівна, за роботу «Вогкик надії» 
(97 балів);

2. Котову  Альбіну  Мєрабівну,  Станкову  Аліну  Олександрівну,  вихованок 
станції  юних  техніків  м.  Сєвєродонецьк  Луганської  області.  Керівник: 
Філюк Ольга Олександрівна, за роботу «Морозні візерунки» (96 балів);

3. Плевачук  Олександру  Олександрівну,  вихованку  народної  студії 
декоративого  розпису  «Цвіт  папороті»  Сквирського  районного  центру 
дитячої  та юнацької творчості  Київської  області.  Керівник:  Кучанський 
Ігор Леонідович, за роботу «Різдвяна зірка» (93 бали);

4. Дудчик Анну, вихованку гуртка Школи рукомистецтва «Креатив» Центру 
позашкільної  освіти та професійного самовизначення учнівської  молоді 
«Соняшник»  Київської  області.  Керівник:  Дудчик  Ірина  Дмитрівна,  за 
роботу «Нова радість стала» (94 бали);

5. Литовченко  Владиславу  Андріївну,  вихованку  гуртка  «Дизайн 
композицій»  Переяславського  будинку  художньої  творчості  дітей, 
юнацтва  та  молоді  Київської  області.  Керівник:  Буторіна  Тетяна 
Миколаївна, за роботу «Різдвяна шопка» (96 балів);

6. Богданович Валерію Владиславівну, вихованку народної студії «Художня 
кераміка» Іванківського районного центру дитячої та юнацької творчості 
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Київської  області.  Керівник:  Василишина Наталія  Василівна,  за  роботу 
«Коляда прийшла» (96 балів);

7. Свиту Марію, вихованку гуртка «Художнє валяння» Центру позашкільної 
роботи  м.  Новомосковськ  Дніпропетровської  області.  Керівник: 
Горбулицька Наталія Павлівна, за роботу «Рік корови-славна мить, хай 
же в ньому всім щастить» (95 балів);

8. Доброван Мар’яну, вихованку гуртка «Народна творчість» комунального 
закладу  «Новгородківський  районний  будинок  дитячої  та  юнацької 
творчості»  Кіровоградської  області.  Керівник:  Брухаль  Світлана 
Анатоліївна, за роботу «Зимова казка» (93 бали);

9.  Шаповалюк  Олександру  Валеріївну,  вихованку  гуртка  «Образотворче 
мистецтво»  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  Красилівської  міської 
ради Хмельницької області.  Керівник: Федотова Галина Анатоліївна, за 
роботу «Чарівна куля» (93 бали);

10. Хорт  Яну  Василівну,  вихованку  гуртка  «Рукоділля»  Долинського 
Будинку дитячої  та  юнацької творчості  Долинської  міської  ради Івано-
Франківської  області.  Керівник:Лилик  Оксана  Петрівна,  за  роботу 
«Різдвяний вечір» (97 балів);

11. Вихованців  гуртка  народної  творчості  Кременчуцького  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Полтавської  області. 
Керівник: Король Дмитро Васильович. (95 балів);

За ІІ місце:
1. Підпалюка Максима, учня 5 класу КЗ ЗОШ І-ІІІ ступенів №16 Вінницької 

міської ради Вінницької області. Керівник: Бровко Л.О., вчитель КЗ ЗОШ 
І-ІІІ  ступенів  №16  Вінницької  міської  ради,  за  роботу  «Зустрічаємо 
Новий рік!» (85 балів);

2. Негоду  Дар'ю  Олексіївну,  вихованку  гуртка  «Петриківський  розпис» 
Бучанського  центру  позашкільної  роботи  Київської  області.  Керівник: 
Негода Людмила Миколаївна, за роботу «Різдвяні свята» (85 балів);

3. Меренкову-Петрищеву  Маргариту,  Меренкову-Петрищеву  Елизавету, 
вихованок  Арт-студії  «Колорит»  Васильківського  міського  Центру 
дитячої  та  юнацької  творчості  Київської  області.  Керівник:  Канцедал 
Вікторія Віталіївна за роботу «Пісня Рідвяного вечора» (84 бали);

4. Кравець Аліну Олександрівну, Щербіну Вікторію Вадимівну, вихованців 
студії  художнього валяння Вишгородського міського центру художньо-
естетичної  творчості  учнівської  молоді  «Джерело»  Київської  області. 
Керівник: Швидка Тетяна Михайлівна, за роботу  «Зимова зустріч»  (85 
балів);

5. Куцу Аліну, вихованку гуртка «В’язання гачком» Будинку творчості дітей 
та юнацтва м. Мирноград Донецької області.  Керівник: Булатова Ганна 
Вікторівна, за роботу «Новорічний потяг» (84 бали);

6. Левочко Анастасію, вихованку гуртка «Квітковий дизайн» Рава-Руського 
міського  БДЮТ  Жовківського  району  Львівської  області.  Керівник: 
Плесак  Наталія  Ярославівна,  за  роботу  «Сюжетна  композиція» (85 



31

балів);
7. Мелещук Валерію,  Рубаху  Марину,  Стаднік  Ольгу  –  вихованок  гуртка 

«Флористика  та  живопис»  Полицької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ 
ступенів Володимирецької районної ради Рівненської області. Керівник: 
Крижанська Наталія Сергіївна, за роботу «В передчутті дива» (85 балів);

8. Пінчук Вєроніку,  вихованку гуртка «Світ краси» Куликівського центру 
позашкільної  освіти  Куликівської  селищної  ради  Чернігівської  області. 
Керівник:  Качкарда  Галина Олександрівна,  за  роботу  «Будиночок Діда 
Мороза» (86 балів);

9. Міщенко  Ангеліну,  вихованку  гуртка  «Народна  творчість»  Сновської 
станції  юних  техніків  Сновської  міської  ради  Чернігівської  області. 
Керівник:  Гіленок Світлана Миколаївна,  за  роботу  «Зимова казка» (85 
балів);

10.Кухту Ірину Богданівну, вихованку гуртка «Господарочка» Долинського 
Будинку дитячої  та  юнацької творчості  Долинської  міської  ради Івано-
Франківської області. Керівник: Мельникович Лідія Миронівна, за роботу 
«Зимова фантазія» (85 балів);

11. Клименко  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»  еколого-
натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та 
юнацької  творчості».  Керівник:  Маліченко  О.О.,  за  роботу  «Новорічна 
фото сесія» (84 бали);

12. В’юницьку  Марію  Сергіївну,  ученицю  5-А  класу  опорного  закладу 
«Засульський ліцей» Лубенського району Полтавської області. Керівник: 
Пасічник О.В., за роботу «Коза-щедрувальниця» (85 балів);

13. Назарко Маргариту Ігорівну, Шевченко Дар’ю Василівну - учениць 3-А 
класу  опорного  закладу  «Засульський  ліцей»  Лубенського  району 
Полтавської області. Керівник: Німич В.В., за роботу «Солодке диво» (83 
бали);

14. Кононенко Катерину Олегівну, ученицю Зіньківського ліцею імені М.К. 
Зерова  Зіньківської  районної  ради  Полтавської  області.  Керівник: 
Приходько Віра Володимирівна, за роботу  «Мішок новорічних див» (84 
бали);

15. Величко Анастасію, ученицю 2 класу Вацівської філії І-ІІ ступенів імені 
В.  Тюріна  Терешківського  ліцею  Терешківської  сільської  ради 
Полтавської області.  Керівник: Гальченко Альона Вікторівна,  за роботу 
«Новорічне віконце» (84 бали);

16. Бойко  Єлизавету,  Шрам  Софію  -  вихованок  гуртка  образотворчого 
мистецтва  «Колорит»  Хорольського  районного  центру  дитячої  та 
юнацької  творчості  Полтавської  області.  Керівник:  Лобода  Юлія 
Володимирівна, за роботу «Санта» (85 балів);

17. Буряк  Софію,  вихованку  гуртка  «Світ  тераріуму»  Полтавського 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Керівник: 
Петренко Вікторія Юріївна, за роботу  «Бажання рухатись вперед» (85 
балів);

18. Вихованців гуртка «Чарівна майстерня» комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості» Терешківської сільської ради Полтавської 
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області.  Керівник:  Мосюндзь  Наталія  Іванівна,  за  роботу  «Лісова 
хатинка новорічних сніговичків» (85 балів);

За ІІІ місце:

1. Любенко  Марію,  ученицю  СЗШ  №16  м.  Сєвєродонецьк  Луганської 
області. Керівник: Шевелева Наталія Миколаївна, за роботу  «На порозі 
новий рік» (75 балів);

2. Пузік  Ангеліну,  вихованку  гуртка  «Природоохоронці»  Вінницької 
обласної станції юних натуралістів, за роботу  «Різдвяний настрій»  (75 
балів);

3. Сальник  Софію  Андріївну,  Коряко  Станіславу  Сергіївну,  вихованок 
гуртка  «Теракота»  комунального  закладу  Таращанської  районної  ради 
«Таращанський  районний  центр  творчості  дітей  та  юнацтва  «Веселка» 
Київської  області.  Керівник:  Харченко  Світлана  Григорівна,  за  роботу 
«Галактичний гороскоп» (73 бали);

4. Петренко  Галину  Олександрівну,  вихованку  гуртка  «М’яка  іграшка» 
Вишгородського районного Центру художньої творчості  дітей,  юнацтва 
та  молоді  «Дивосвіт»  Київської  області.  Керівник:  Решетник  Інна 
Юріївна, за роботу «Зустріч нового року» (74 бали);

5. Кобзар Софію, ученицю Іванівського ліцею №1 Іванівської селищної ради 
Херсонської області. За роботу «На порозі новий рік» (75 балів);

6. Грінько  Діану,  ученицю  1-Б  класу  Любимівського  закладу  дошкільної 
повної  загальної  середньої  освіти №1 Каховського  району Херсонської 
області. Керівник: Шакалов О.В., «Зимова казка в лісі» (72 бали);

7. Андрієць  Марію,  ученицю 9  класу  Голопристанської  загальноосвітньої 
школи  І-ІІІ  ступенів  №1  Голопристанської  міської  ради  Херсонської 
області.  Керівник:  Снімщикова  Валентина  Костянтинівна,  за  роботу 
«Зимове містечко» (74 бали);

8. Гонтар Анастасію, ученицю 5 класу, вихованку комунального опорного 
закладу  освіти  “Кислянська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів” 
Зайцівської  сільської  ради  Дніпропетровської  області.  Керівник:  Ярова 
Катерина Анатоліївна, за роботу «Зимовий ліс» (74 бали);

9. Найду  Ярославу,  вихованку  гуртка  тістопластики  “Спритні  рученята” 
комунального  закладу  “Софіївський  центр  творчості”  Софіївської 
селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області. Керівник: 
Бугай Альона Сергіївна, за роботу «Новорічна красуня» (73 бали);

10. Шийку  Соломію,  Кушку  Анастасію,  вихованок  гуртка  «Дизайн» 
Великомостівський  ЦДЮТ  Великомостівської  міської  ради 
Дніпропетровської області. Керівник: Кушка Марія Романівна, за роботу 
«Сюжетна композиція» (74 бали);

11. Тертичну Софію Юріївну, вихованку гуртка «Умілі ручки» Ізяславського 
Будинку творчості дітей та юнацтва Шепетівського району Хмельницької 
області. Керівник: Фіялко Ольга Володимирівна, за роботу «Фортепіано» 
(75 балів);
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12. Чорноус Ангеліну Ігорівну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Будинку 
творчості  дітей  та  юнацтва  Красилівської  міської  ради  Хмельницької 
області.  Керівник:  Білявець Світлана  Олександрівна,  за  роботу  «Новий 
рік іде подарунки несе» (75 балів);

13. Дзюмку  Анну,  ученицю  1-Б  класу,  вихованку  гуртка  «Акварель» 
Судилківського ліцею Хмельницької області. Керівник: Сніховська Надія 
Андріївна, за роботу «Подвір’я Діда Мороза» (75 балів);

14. Костюк Дарію Миколаївну, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткового 
мистецтва»  Великозозулинецької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Красилівського 
району  Хмельницької  області.  Керівник:  Костюк  А.А.,  за  роботу  «Рік 
новий впускайте!» (74 бали);

15. Глущенко Аліну, Пінчук Вероніку – вихованців гуртка «Крою та шиття» 
Черняхівської гімназії  Вертіївської сільської ради Чернігівської області. 
Керівник: Тимченко Наталія Григорівна, за роботу  «Місячне сяйво»  (75 
балів);

16.Петраша  Данієла  Івановича,  вихованця  гуртка  «Прикладні  мистецтва» 
Хустського районного Центру позашкільної  роботи Хустської  районної 
державної  адміністрації  Закарпатської  області.  Керівник:  Петраш 
Світлана Михайлівна, за роботу «Різдвяний янгол» (73 бали);

17.Покришку  Богдану  Володимирівну,  вихованку  гуртка  «Прикладні 
мистецтва» Хустського районного Центру позашкільної роботи Хустської 
районної  державної  адміністрації  Закарпатської  області.  Керівник: 
Кострець Ганна Василівна, за роботу «Янгол-символ Різдва» (74 бали);

18.Учнівському колективу Мерешорського НВК І-ІІІ ступенів смт. Міжгір’я 
Хустського  району  Закарпатської  області.  Керівник:  Калинич  Марія 
Василівна, за роботу «Весела сімейка» (73 бали);

19.Вихованців  гуртка  «Юні  рослинники»  комунального  закладу 
позашкільної  освіти  «ОЕНЦ»  Житомирської  обласної  ради.  Керівник: 
Грищук Т.В., за роботу «Казковий будиночок символу року» (75 балів);

20.Сулиму Анну Павлівну, Якубу Сослана Юрійовича – вихованців гуртка 
студії образотворчого мистецтва Міського Будинку дитячої та юнацької 
творчості  м.  Умані  Черкаської  області.  Керівник:  Строй  Регіна 
Леонідівна, за роботу Інтер’єрна прикраса «Автопортрет» (75 балів);

21.Ріхтер Наталію Володимирівну, Яковенко Софію Вадимівну, вихованців 
гуртка  «Паперопластика»  Центру  художньо-естетичної  та  науково-
технічної  творчості  учнівської  молоді  Кам’янської  міської  ради 
Черкаської  області.  Керівник:  Хоменко  Ольга  Іванівна,  за  роботу  «З 
новим роком» (74 бали);

22. Трухан Діану Михайлівну, Катрій Яну Іванівну - вихованок гуртка «Юні 
винахідники»  Долинської  Станції  юних  техніків  Івано-Франківської 
області.  Керівник:  Вінтоняк  Христина  Ярославівна,  за  роботу 
«Новорічний сніговик» (73 бали);

23.Пилипів  Миколу  Володимировича,  вихованця  гуртка  «Екологічна 
майстерня» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-
Франківської  області.  Керівник:  Данилюк Надія  Миколаївна,  за  роботу 
«Символ року» (74 бали);



34

24. Окунькову  Аріну,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн 
інтер’єру» еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний 
Палац  дитячої  та  юнацької  творчості».  Керівник:  Пузєєва  Світлана 
Миколаївна, за роботу «Тропічний сад» (75 балів);

25. Яковенка  Євгена  Сергійовича,  учня  2-Б  класу  опорного  закладу 
«Засульський ліцей» Лубенського району Полтавської області. Керівник: 
Бойко С.В., за роботу «Веселі сніговички» (75 балів);

26. Шкляревського  Олександра  Віталійовича,  учня  2-А  класу  опорного 
закладу  «Засульський  ліцей»  Лубенського  району  Полтавської  області. 
Керівник: Гуріна Р.І., за роботу «Казкова зима» (74 бали);

27. Кандзюбу Богдана Михайловича,  учня Зіньківського ліцею імені  М.К. 
Зерова  Зіньківської  районної  ради  Полтавської  області.  Керівник: 
Приходько  Віталій  Володимирович,  за  роботу  «…І  раптом  казка 
ожила…» (73 бали);

28. Ємельянова  Арсена  Павловича,  учня  Зіньківського  ліцею  імені  М.К. 
Зерова  Зіньківської  районної  ради  Полтавської  області.  Керівник: 
Приходько Віталій Володимирович, за роботу «Новорічна мелодія лісу» 
(74 бали);

29. Бублика  Данила,  учня  Градизької  гімназії  імені  Героя  України 
Олександра Білаша Глобинського району Полтавської області. Керівник: 
Лебеденко наталія Володимирівна, за роботу  «Новорічний ранок в лісі» 
(74 бали);

30. Буряк  Софію,  вихованку  гуртка  «Світ  тераріуму»  Полтавського 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Керівник: 
Петренко Вікторія Юріївна, за роботу «Віра в традиції» (75 балів);

31. Кравець  Владиславу,  вихованку  гуртка  виразного  читання  «Ластівка» 
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської 
молоді.  Керівник: Рябенко Світлана Михайлівна,  за роботу  «Під новий 
рік на лісовій галявинці» (75 балів);

32.Мілієнка  Любомира  Олександровича,  вихованця  гуртка  «Іграшка-
сувенір» Дережнянського районного Будинку творчості дітей та юнацтва 
Хмельницької області.  Керівник: Мілієнко Катерина Іванівна, за роботу 
«Зимова казка» (75 балів).

VІ.  Надати  подяки  Національного  еколого-натуралістичного  центру 
учнівської  молоді  за  цікаве композиційне  рішення представлених  на 
конкурс  робіт,  в  номінації        «Сюжетна  композиція»       таким  учням  та 
колективам:

1. Калиняці  Ростиславу  Михайловичу,  учню  Розтоківського  ліцею 
Косівської районної ради Івано-Франківської області. Керівник: Самашко 
Марія  Петрівна,  за  роботу  «Святий  Миколай,  нашу  хату  ти  не 
оминай»;

2. Погребовській Валерії Ярославівні, вихованці гуртка «Паперопластика» 
Вишгородського районного Центру художньої творчості  дітей,  юнацтва 
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та  молоді  «Дивосвіт»  Київської  області.  Керівник:  Красновид  Жаннета 
Георгіївна, за роботу «Символ року»;

3. Пелипенко Евеліні Олексіївні, учениця 7 класу Лиманського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний 
навчальний  заклад»  №1  Лиманської  міської  ради  Донецької  області. 
Керівник: Демченко Ірина Георгіївна, за роботу  «Цілий світ без міри 
звеселився, як Ісус маленький народився»;

4. Чирику  Даніїлу  Юрійовичу,  учню  3-в  класу  Криворізької 
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  № 19 Криворізької  міської  ради 
Дніпропетровської області. Керівник: Приходько Людмила Сергіївна, за 
роботу «Святковий вечір»;

5. Павлову Максиму Віталійовичу, Павлову Кирилу Віталійовичу – учням 
3-б  класу  Криворізької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  120 
Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області.  Керівник: 
Паламарчук Людмила Володимирівна, за роботу «Новорічна казка»;

6. Яцюк  Дмитру,  учню  3  класу  Верковицького  навчально-виховного 
комплексу  Дубенської  районної  ради  Рівненської  області.  Керівник: 
Яцюк Катерина Михайлівна, за роботу «Вертеп»;

7. Талащуку Олександру, вихованцю гуртка «Оригамі» Бабинського ліцею 
Бабинської  сільської  ради  Гощанського  району  Рівненської  області.  
Керівник:  Талащук  Наталія  Олександрівна,  за  роботу  «Веселе 
сімейство»;

8. Дзюбак Крістіні Вікторівні, вихованці гуртка «Паперокручення» Будинку 
творчості  дітей  та  юнацтва  Красилівської  міської  ради  Хмельницької 
області. Керівник: Голенко Раїса Дмитрівна, за роботу «Колядники»;

9. Литвинишин  Анастасії  Романівні,  вихованці  гуртка  «Флористика» 
Гаврилівського  ліцею  Переріслянської  сільської  ради  ОТГ 
Надвірнянського  району  Івано-Франківської  області.  Керівник:  Петрик 
Світлана Омелянівна, вчитель біології за роботу «В очікуванні Різдва»;

10. Костенко  Любаві,  вихованці  гуртка  «Юні  квітникарі»  еколого-
натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та 
юнацької  творчості».  Керівник:  Маліченко  О.О.,  за  роботу  «Ялинка 
Пандори»;

11. Вихованцям гуртка «Країна  майстрів» Бричківського сільського клубу 
Полтавського району Полтавської області. Керівник: Моргунець Світлана 
Іванівна, за роботу «Різвяно-новорічна пора»;

VІІ.  Нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді переможців та призерів у номінації «Новорічна 
картина чи колаж»:

За І місце:

1. Покиньчереду Діану Ігорівну, вихованку гуртка «Різьблення по дереву» 
Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 
області.  Керівник:  Парфенюк  Олександр  Кирилович,  за  роботу  «За  5 
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хвилин до Нового року» (98 балів);
2. Яковець  Юлію,  вихованку  гуртка  «Вишиванка»  Києво-Святошинського 

районного центру творчості молоді «Оберіг» Київської області. Керівник: 
Данильчук Тетяна Миколаївна, за роботу «Нічні посланці» (95 балів);

3. Снітко Софію Віталіївну, вихованку гуртка «Хенд мейд» Вишнівського 
центру творчості дітей та юнацтва Київської області. Керівник: Данілова 
Лариса Валеріївна, за роботу «Зимова радість» (96 балів);

4. Левченко Олесю, вихованку гуртка  «Умілі  руки» Вишнівського центру 
творчості  дітей  та  юнацтва  Київської  області.  Керівник:  Тарасенко 
Валентина Вікторівна, за роботу «Символ року - 2021» (93 бали);

5. Мовчан  Лесю  Сергіївну,  вихованку  народної  образотворчої  студії 
«Палітра»  комунального  закладу  Таращанської  районної  ради 
«Таращанський  районний  центр  творчості  дітей  та  юнацтва  «Веселка» 
Київської  області.  Керівник:  Бурлій  Людмила  Григорівна,  за  роботу 
«Символ року» (94 бали);

6. Глухеньку Єву Олександрівну, вихованку народної образотворчої студії 
«Палітра»  комунального  закладу  Таращанської  районної  ради 
«Таращанський  районний  центр  творчості  дітей  та  юнацтва  «Веселка» 
Київської  області.  Керівник:  Бурлій  Людмила  Григорівна,  за  роботу 
«Коли годинник б’є 12» (95 балів);

7. Ніколаєсі  Анастасію,  ученицю  Снячівського  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів 
Великикучурівської ОТГ Сторожинецького району Чернівецької області. 
Керівник:  Мацко Олена Юріївна,  за  роботу  «Щастя у подарунок»  (95 
балів);

8. Кліменко  Вероніку,  вихованку  АРТ  студії  «Яскрава»  комунального 
закладу позашкільної освіти «Олександрівський районний центр дитячої 
та юнацької творчості» Олександрівської районної ради Кіровоградської 
області.  Керівник:  Накотенко  Вікторія  Василівна,  за  роботу  «Різдвяна 
картина» (95 балів);

9. Філімончук  Єлизавету,  вихованку  гуртка  «Екостиль»  комунального 
закладу  «Компаніївське  навчально-виховне  об’єднання»  Компаніївської 
селищної  ради  Кіровоградської  області.  Керівник:  Полтавець  Світлана 
Владиславівна, за роботу «Казкова Новорічна ніч» (95 балів);

10. Кулікову Ілону, вихованку гуртка «Світ креативу» комунального закладу 
«Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Бобринецької  міської  ради 
Кіровоградської  області.  Керівник:  Кобзар  Надія  Володимирівна,  за 
роботу «Матриця зими» (93 бали);

11. Умнову Дар’ю, вихованку гуртка «Арт-майстерня» комунального закладу 
«Навчально-виховне  об’єднання  «Спеціалізований  загальноосвітній 
навчальний заклад І ступеня «Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка 
– центр позашкільного виховання «Контакт» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області. Керівник: Тисак Ірина Володимирівна, за роботу 
«Перший сніг» (93 бали);

12. Цапук  Валерію,  вихованку  гуртка  «Образотворчого  мистецтва» 
комунального  закладу  «Районний  Будинок  дитячої  та  юнацької 
творчості»  Березнівської  районної  ради  Рівненської  області.  Керівник: 
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Люшина Оксана Юріївна,  за роботу  «В передчутті новорічного дива» 
(92 бали);

13.Калиновську  Катерину,  вихованку  гуртка  «Бісероплетіння»  Сновського 
Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Сновської  міської  ради 
Чернігівської  області.  Керівник:  Соболь  Лілія  Василівна,  за  роботу  «З 
Новим роком» (90 балів);

14.Невгод  Єлизавету  Володимирівну,  вихованку  гуртка  «Яскраві  барви» 
Черкаського районного центру дитячої та юнацької творчості Черкаської 
області.  Керівник:  Кондрамашина  Алла  Михайлівна,  за  роботу 
«Різдвяний янгол» (92 бали);

15.Мусієнко  Катерину  Вадимівну,  вихованку  гуртка  «Яскраві  барви» 
Черкаського районного центру дитячої та юнацької творчості Черкаської 
області.  Керівник:  Кондрамашина  Алла  Михайлівна,  за  роботу 
«Колядник» (92 бали);

16. Прищевську  Діану  Петрівну,  вихованку  студії  «Перлина»  Івано-
Франківського  міського  центру  науково-технічної  творчості  учнівської 
молоді.  Керівник:  Сізьоміна  Наталія  Сергіївна,  за  роботу  «Різдвяний 
ангел» (96 балів);

17.Вихованців  гуртка  «Чарівна  майстерня»  комунального  закладу  «Центр 
дитячої та юнацької творчості» Терешківської сільської ради Полтавської 
області.  Керівник:  Мосюндзь  Наталія  Іванівна,  за  роботу  «Чарівна 
новорічна мить» (94 бали).

За ІІ місце:

1. Нікуліна  Іллю  Олександровича,  вихованця  Зразкового  художнього 
колективу «Флористика» Новопсковського будинку дитячої та юнацької 
творчості  Луганської  області.  Керівник:  Буткова  Лариса  Федорівна,  за 
роботу «Зимовий ранок виткав килимок…» (83 бали);

2. Грищенко  Олександру  Олександрівну,  вихованку  творчого  учнівського 
об’єднання «Золоті ручки» Вишгородського міського центру художньо-
естетичної  творчості  учнівської  молоді  «Джерело»  Київської  області. 
Керівник: Кольвах Олена Ростиславівна, за роботу  «Ніч перед різдвом» 
(85 балів):

3. Кабачка Максима Юрійовича, вихованця зразкового творчого об’єднання 
«Флористична майстерня «Адоніс» Дитячого естетико-натуралістичного 
центру  «Камелія»  м.  Бровари  Київської  області.  Керівник:  Колесник 
Оксана Олексіївна, за роботу «Зимовий затишок» (86 балів);

4. Валентеєнка Сімеона Валерійовича, вихованця гуртка «Сувенір» станції 
юних  натуралістів  м.  Краматорськ  Донецької  області.  Керівник: 
Дубровіна Тетяна Павлівна, керівник гуртка-методист, майстер сучасного 
декоративно-прикладного мистецтва,  за роботу  «Різдво. Янгол на небі» 
(85 балів);

5. Швець  Софію  Миколаївну,  вихованку  народної  образотворчої  студії 
«Палітра»  комунального  закладу  Таращанської  районної  ради 
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«Таращанський  районний  центр  творчості  дітей  та  юнацтва  «Веселка» 
Київської області. Керівник: Бурлій Людмила Григорівна, за роботу «На 
порозі Новий рік» (85 балів);

6. Нинько  Карину  Тарасівну,  ученицю  Нижчедубечанської  ЗОШ  І-ІІІ 
ступенів,  вихованку  Вишгородського  районного  Центру  художньої 
творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді  «Дивосвіт»  Київської  області. 
Керівник: Степанченко Ярина Анатоліївна, за роботу «Новоріне Диво під 
Ялинкою» (84 бали);

7. Полтавець  Анну,  вихованку  гуртка  “Чарівниця”,  ученицю  5  класу 
комунального закладу “Межиріцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 2” Межиріцької сільської ради Дніпропетровської області.  Керівник: 
Сєліна Людмила Володимирівна, за роботу «Новий рік іде по світу» (84 
бали);

8. Колектив  гуртка  «Веселий  вулик»  Оксамитненської  загальноосвітньої 
школи  І-ІІІ  ступенів  імені  І.І.  Булгарова  Болградської  районної  ради 
Одеської області. Керівник: Георгієва О.В., за роботу «Зимові квіти» (85 
балів);

9. Хомич  Емму,  вихованку  гуртка  «Паєткоплетіння»  Костопільського 
будинку школярів та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської 
області.  Керівник:  Рябкова  Наталія  Михайлівна,  за  роботу  «Вкрила 
сріблом чарівна зима» (86 балів);

10. Пушкарьову Анастасію, вихованку гуртка «Юні художники-анімалісти» 
Миколаївського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської 
молоді. Керівник: Топалова Т.М., за роботу «Танок сніжинки» (85 балів);

11. Поліщук Анастасію Сергіївну, вихованку гуртка «Сувенір» комунального 
закладу  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з  обдарованими  дітьми 
Черкаської  обласної  ради».  Керівник:  Попова  Галина  Миколаївна,  за 
роботу «Чарівна мить» (85 балів);

12. Сівак  Діану,  вихованку гуртка  «Декоративний розпис» Локачинського 
районного  Будинку  школяра  Волинської  області.  Керівник:  Деревич 
Оксана Іванівна, керівник гуртка, за роботу «Рік бика…» (85 балів);

13. Гурську  Вероніку,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»  еколого-
натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та 
юнацької  творчості».  Керівник:  Маліченко  О.О.,  за  роботу  «Ранкова 
мрія» (85 балів);

За ІІІ місце:

1. Власюка Владислава Петровича, вихованця Васильківської міської станції 
юних  натуралістів  Київської  області.  Керівник:  Сингаївський  Валерій 
Миколайович, за роботу «Снігова королева» (78 балів);

2. Мавроді Софію, вихованку КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької 
творчості  «Евріка».  Керівник:  Курник  Анна  Олександрівна,  керівник 
гуртка «Аквамарик», за роботу «Святковий затишок» (76 балів);

3. Бугацьку  Олександру,  вихованку  гуртка  «Виготовлення  сувенірів» 
Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Куяльницької  сільської  ради 
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Подільського  району  Одеської  області.  Керівник:  Фролова  Тетяна 
Миколаївна, за роботу «Зимовий пейзаж» (75 балів);

4. Мотреску  Марію,  вихованку  гуртка  «Лозоплетіння»  комунального 
закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» на базі Сторожинецької гімназії  №2. Керівник: Гева 
Микола Васильович, за роботу «Снігурі» (73 бали);

5. Зелінську  Анастасію,  ученицю  КЗ  «Гуманітарна  гімназія  №1  ім.  М.І. 
Пирогова  Вінницької  міської  ради».  Керівник:  Костюк  Людмила 
Йосипівна,  вчитель  української  мови  та  літератури  КЗ  «Гуманітарна 
гімназія  №1  ім.  М.І.  Пирогова  Вінницької  міської  ради»,  за  роботу 
«Чарівна подільська зима» ( 75 балів);

6. Мороз  Дар’ю,  вихованку  гуртка  «Декоративно-ужиткове  мистецтво» 
комунального закладу «Центр позашкільної освіти Білозерської районної 
ради Херсонської області».  Керівник: Наконечка Вікторія Віталіївна,  за 
роботу «Вічно-зелена красуня» (73 бали);

7. Чоловську  Олександру,  вихованку  гуртка  «Уроки  трудового  навчання» 
Велетенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білозірської районної 
ради Херсонської області. Керівник: Островенко Ксенія Володимирівна, 
за роботу «Зимова ніч» (75 балів);

8. Богачова  Матвія  Івановича,  вихованця  гуртка  «Арт-майстерня  дитячих 
шедеврів»  комунального  закладу  «Багатопрофільний  навчально-
реабілітаційний  центр  «Довіра»  Криворізької  міської  ради 
Дніпропетровської  області.  Керівник:  Бондарчук Тетяна Миколаївна,  за 
роботу «Гуцульська різдвяна ніч» (75 балів);

9. Рибку Анастасію Костянтинівну, вихованку гуртка «Природа і фантазія» 
комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та 
юнацької творчості «Сонях» Криворізької міської ради Дніпропетровської 
області.  Керівник:  Паук  Наталія  Віталіївна,  за  роботу  «Новорічна 
ялинка» (75 балів);

10.Микитин Соломію,  ученицю 2  класу  Городоцького  НВК № 2  «ЗОШ І 
ступеня-гімназія» м. Городок Львівської області. Керівник: Стефанишин 
Оксана Володимирівна, за роботу «Новорічна картина» (74 бали);

11. Серну  Олесю,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»  МАМ  м. 
Комарно  Городоцького  району  Львівської  області.  Керівник:  Федина 
Надія Григорівна, за роботу «Флористична новорічна картина, колаж» 
(75 балів);

12. Марод  Марію,  вихованку  гуртка  «Народні  промисли»  Сокальського 
БДЮТ Львівської  області.  Керівник:  Стецюк Олександра  Василівна,  за 
роботу «Флористична новорічна картина, колаж» (74 бали);

13. Учнівський колектив 3-А класу Стрийської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 7 Стрийської міської ради Львівської області. Керівник: Гузан 
Ірина Василівна, за роботу «Флористична новорічна картина, колаж» 
(74 бали);

14. Олійник  Марію,  Олійник  Анну  -  вихованок  гуртка  «Друзі  природи» 
комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Долинської 
районної  ради»  Кіровоградської  області.  Керівник:  Корнієнко  Росіта 
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Миколаївна, за роботу «Новорічна красуня» (75 балів);
15. Павлючук Поліну, ученицю 3 класу Мирогощанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Мирогощанської сільської ради Дубенського району 
Рівненської області. Керівник: Дутковська-Ніколюк Людмила Василівна, 
за роботу «Святвечір» (75 балів);

16. Мартинюка Богдана Сергійовича, вихованця гуртка «Чарівні долоньки» 
Ізяславського Будинку творчості дітей та юнацтва Шепетівського району 
Хмельницької області. Керівник: Мартинюк Олена Олексіївна, за роботу 
«Сніговичок» (73 бали);

17. Климчук Марію, Лясовську Поліну, Шкапій Марію - вихованок гуртка 
«Флористика та фітодизайн інтер’єру» Дитячо-юнацького центру туризму 
та  екологічної  роботи  м.  Славути  Хмельницької  області.  Керівник: 
Верещук Ганна Йосипівна, за роботу  «Зустріч на лісовій галявині» (73 
бали);

18. Панову  Марту,  Рубана  Ігоря,  вихованців  гуртка  «Скринька-берегиня» 
Будинку дитячої  творчості  м.  Славута Хмельницької області.  Керівник: 
Свередюк Оксана Юріївна, за роботу «Ніч перед Різдвом» (72 бали);

19. Шутішину Анну Павлівну, вихованку Арт-студії Будинку творчості дітей 
та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області. Керівник: 
Ставінська  Ольга  Григорівна,  за  роботу  «Скрізь  засніжена  земля 
подарункам вже пора» (72 бали);

20. Орищенко Діану, вихованку гуртка «Любителі тварин» Миколаївського 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Керівник: 
Юдіна Г.М., за роботу «Олень» (74 бали);

21. Буракову  Владиславу,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн 
інтер’єру»  Миколаївського  обласного  еколого-натуралістичного  центру 
учнівської  молоді.  Керівник:  Кустурова  С.А.,  за  роботу  «У родинного 
вогнища» (73 бали);

22. Зварійчук Дарью, вихованку гуртка «Студія образотворчого мистецва» 
Мішково-Погорілівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  ЦПР  Вітовського  району 
Миколаївської області. Керівник: Зварійчук С.О., за роботу «Через гори, 
через ліс гномик нам гостинці ніс» (74 бали);

23. Демченко  Юліану,  вихованку  гуртка  «Флористика»  станції  юних 
натуралістів м. Миколаєва. Керівник: Тісовська Я.О., за роботу «Зимовий 
подих» (74 бали);

24. Хортову Дар’ю, вихованку гуртка «Мальви» Палацу творчості учнів м. 
Миколаєва.  Керівник:  Кореновська І.Г.,  за  роботу  «Зимове листя» (74 
бали);

25. Вербу Кирила, вихованця гуртка «Чарівниця» БТУ Баштанського району 
Миколаївської  області.  Керівник:  Верба  О.О.,  за  роботу  «Совина 
сімейка» (73 бали);

26. Ракітіну  Анну,  Бельську  Анну,  вихованку  гуртка  «Образотворче 
мистецтво» БТУ Баштанського району Миколаївської області. Керівник: 
Ракітіна Н.М., за роботу «Зимова ніч» (74 бали);

27. Бурду Анастасію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Веселка» 
Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва Козелецької селищної 
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ради Чернігівської  області.  Керівник:  Бурда  Тетяна Іванівна,  за  роботу 
«Напередодні Нового року» (75 балів);

28.Юрчика  Миколу  Володимировича,  вихованця  гуртка  «Рукоділля» 
Хустського районного Центру позашкільної  роботи Хустської  районної 
державної  адміністрації  Закарпатської  області.  Керівник:  Бонь  Олеся 
Василівна, за роботу «Різдвяна Ніч» (75 балів);

29.Товтин  Наталію,  вихованку  гуртка  «Виготовлення  сувенірів» 
Закарпатського  обласного  палацу  дитячої  та  юнацької  творчості 
«ПАДІЮН» м. Ужгород Закарпатської області. Керівник: Негер Крістіна 
Калманівна, за роботу «Святковий ліс з новорічною ялинкою» (74 бали);

30. Приступу  Олену,  вихованку  народної  студії  «Мурчикова  майстерня» 
комунального  закладу  «Рожищенський  будинок  дитячої  творчості» 
Волинської області. Керівник: Мура Світлана Богданівна, керівник судії, 
за роботу «Добра і затишку усім в кожен дім…» (74 бали);

31. Богуш  Анастасію,  ученицю  6  класу  комунального  закладу  загальної 
середньої освіти «Іваничівський ліцей № 1 Іваничівської селищної ради» 
Волинської  області.  Керівник:  Адамчук  Оксана  Павлівна,  вчитель 
образотворчого мистецтва, за роботу «Зимова казка» (75 балів);

32. Шешко Вероніку,  вихованку студії  образотворчого мистецтва Будинку 
дитячої та юнацької творчості м. Горохів Волинської області. Керівник: 
Шешко Микола Ігорович, керівник гуртка,  за роботу  «Миколай до нас 
іде» (75 балів);

33. Засадка  Богдана,  вихованця  гуртка  «Образотворче  мистецтво» 
Володимир-Волинського Центру позашкільної освіти Волинської області. 
Керівник:  Дудик  Наталія  Миколаївна,  керівник  гуртка,  за  роботу 
«Подарунок я чекаю…» (75 балів);

34. Витвицького  Данила  Ігоровича,  вихованця  гуртка  пеперопластики 
Долинського Будинку дитячої та юнацької творчості Долинської міської 
ради  Івано-Франківської  області.  Керівник:  Витвицький  Ігор 
Любомирович, за роботу «Свято на порозі» (73 бали);

35. Волочій  Софію,  вихованку  гуртка  «Знавці  лікарських  рослин» 
Надвірнянського  РЕНЦ  Івано-Франківської  області.  Керівник:  Кугутяк 
Наталія Василівна, керівник гуртка «Знавці лікарських рослин» за роботу 
«Різдвяна іграшка» (73 бали);

36. Михайлів Ксенію, вихованку гуртка «Народна творчість» Болехівського 
міського  БДЮТ  Івано-Франківської  області.  Керівник:  Доскіч  Ірина 
Іванівна,  керівник  гуртка  «Народна  творчість»  за  роботу  «Новорічна 
картина» (74 бали);

37. Семенову  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн 
інтер’єру» еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний 
Палац  дитячої  та  юнацької  творчості».  Керівник:  Пузєєва  Світлана 
Миколаївна, за роботу «Заметіль» (75 балів);

38. Драженко  Олександру,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн 
інтер’єру» еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний 
Палац  дитячої  та  юнацької  творчості».  Керівник:  Пузєєва  Світлана 
Миколаївна, за роботу «Горщик настрою» (75 балів);
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39. Литовченко  Ілону,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн 
інтер’єру» еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний 
Палац  дитячої  та  юнацької  творчості».  Керівник:  Пузєєва  Світлана 
Миколаївна, за роботу «Теплі рукавички» (75 балів);

40. Вихованців  ГПД  2-Б  класу  опорного  закладу  «Засульський  ліцей» 
Лубенського  району  Полтавської  області.  Керівник:  Кілочек  Т.В.,  за 
роботу «Зимовий пейзаж» (74 бали);

41. Авад  Діану,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн  інтер’єру» 
еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  Палац 
дитячої та юнацької творчості». Керівник: Пузєєва Світлана Миколаївна, 
за роботу «Зимові хатинки» (76 балів);

42. Вихованців  гуртка  «Країна  майстрів»  Бричківського  сільського  клубу 
Полтавського району Полтавської області. Керівник: Моргунець Світлана 
Іванівна, за роботу «Зимові чарівні фантазії» (74 бали).

VІІІ.  Надати  подяки  Національного  еколого-натуралістичного  центру 
учнівської  молоді  за  цікаве  композиційне  рішення  представлених  на 
конкурс робіт, в номінації «Новорічна картина, колаж» таким учням та 
колективам:

1. Пудрань  Каріні,  вихованці  гуртка  «Петриківський  розпис»  Вінницької 
обласної станції юних натуралістів. Керівник: Луценко Наталя Іванівна, 
керівник  гуртка  «Петриківський  розпис»  Вінницької  обласної  станції 
юних натуралістів, за роботу «Зимові мотиви»;

2. Нестеренко  Вероніці  Олександрівні,  вихованці  гуртка  «Різнокольорові 
краплинки»  Будинку  дитячої  творчості  Кремінської  районної  ради 
Луганської області. Керівник: Нестеренко О.В., за роботу «Чарівна ніч»;

3. Петрушовій Анні, Островерховій Анастасії, Якубовій Дарині, вихованцям 
гуртка «Магія творчості» Новопсковського газопроводського ЗЗСО І-ІІІ 
ступенів Луганської області.  Керівник: Антощук Галина Олександрівна, 
за роботу «Сяйво різдва»;

4. Вихованцям гуртка «Еко стиль» Комплексу позашкільної роботи з дітьми 
та  юнацтвом  Рубіжанської  міської  ради  Луганської  області.  Керівник: 
Малійова Анастасія Олександрівна, за роботу «Новий рік у стилі еко»;

5. Савчуку  Арсену  Васильовичу,  учню  Розтоківського  ліцею  Косівської 
районної  ради  Івано-Франківської  області.  Керівник:  Матичук  Уляна 
Тарасівна, за роботу «Новорічна картина»;

6. Максим’юк Валерії  Віталіївні,  учениці  Розтоківського ліцею Косівської 
районної  ради  Івано-Франківської  області.  Керівник:  Матичук  Уляна 
Тарасівна, за роботу «Новорічна картина»;

7. Павлусенко  Любов  Валентинівні,  вихованці  гуртка  «Петриківський 
розпис» Вишгородського  районного  Центру художньої  творчості  дітей, 
юнацтва  та  молоді  «Дивосвіт»  Київської  області.  Керівник:  Гилюк 
Наталія Петрівна, за роботу «Ой, радуйся, Земле, син божий народився»;

8. Присакар Олені, учениці Грубнянської НВК Сокирянської районної ради 
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Чернівецької  області.  Керівник:  Кутєйнікова  Світлана  Генадіївна,  за 
роботу «Чарівний ліс»;

9. Арсенію Володимиру, учню Новоселицької гімназії  Новоселицької ОТГ 
Новоселицького  району  Чернівецької  області.  Керівники:  Куті  Ельвіра 
Іванівна, Караван Юлія Вікторівна, за роботу «Різдвяна казка»;

10. Сонновій  Дарії  Владиславівні,  вихованці  зразкового  гуртка 
образотворчого  мистецтва  «Спектр»  комунального  закладу  «Будинок 
культури  Піщанської  сільської  ОТГ»  Новомосковського  району 
Дніпропетровської області. Керівник: Чорна Ольга Миколаївна, за роботу 
«Коляда»;

11. Діаманштейн  Єлизаветі  Євгенівні,  вихованці  зразкового  гуртка 
образотворчого  мистецтва  «Спектр»  комунального  закладу  «Будинок 
культури  Піщанської  сільської  ОТГ»  Новомосковського  району 
Дніпропетровської області. Керівник: Чорна Ольга Миколаївна, за роботу 
«Красива зима»;

12. Заплаві  Марії  Віталіївні,  вихованці  зразкового  гуртка  образотворчого 
мистецтва  «Спектр»  комунального  закладу  «Будинок  культури 
Піщанської сільської ОТГ» Новомосковського району Дніпропетровської 
області. Керівник: Чорна Ольга Миколаївна, за роботу  «Дід Мороз несе 
дарунки»;

13. Замковій  Олександрі  Андріївні,  вихованці  зразкового  гуртка 
образотворчого  мистецтва  «Спектр»  комунального  закладу  «Будинок 
культури  Піщанської  сільської  ОТГ»  Новомосковського  району 
Дніпропетровської області. Керівник: Чорна Ольга Миколаївна, за роботу 
«У Новорічну ніч»;

14. Василюку Дмитру, учню 3 класу Куличківської філії Великомостівського 
ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Великомостівської міської ради Львівської області. 
Керівник:  Копровська  Оксана  Миколаївна,  за  роботу  «Флористична 
новорічна картина, колаж»;

15. Данильченко Анастасії, учениці 5-Б класу Сарненської загальноосвітньої 
школи  І-ІІ  ступенів  № 3  Рівненської  області.  Керівник:  Кібиш  Тетяна 
Григорівна, вчитель трудового навчання, за роботу «Зимонька-Зима»;

16. Сосевич  Марині  Олександрівні,  вихованці  гуртка  «Чарівна  палітра» 
Борисівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів дитячий садок» Шепетівського району Хмельницької області. 
Керівник: Фіялко Ольга Володимирівна, за роботу «Поклик»;

17. Філюк Анастасії Вікторівні, учениці 6-А класу Шепетівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів  №  6  Хмельницької  області.  Керівник:  Скрипнюк  Оксана 
Вікторівна, вчитель української мови та літератури, за роботу «Святкові 
мотиви»;

18. Тишечко Олександрі Олексіївні,  учениці Кам’янець-Подільського НВК 
№  14  Хмельницької  області.  Керівник:  Волощук  І.В.,  за  роботу 
«Новорічна казка»;

19. Вихованцям гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» ЗОШ № 54 м. 
Миколаєва. Керівник: Івашкіна А.М., за роботу Панно «Ялинонька»;

20. Лопатко Вікторії, учениці Ганьковицької ЗОШ І-ІІ ступенів Свалявської 
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районної  ради  Закарпатської  області.  Керівник:  Петраш  Микола 
Михайлович, за роботу «Новорічний вечір»;

21. Кочук-Ященко Златі, вихованці гуртка «Природознавство» комунального 
закладу  позашкільної  освіти  «ОЕНЦ»  Житомирської  обласної  ради. 
Керівник: Гнітецька З.К, за роботу «Ялинка в скандинавському стилі»;

22. Тисячній  Катерині  Русланівні,  вихованці  студії  «Арт-стиль» 
Тальнівського  Будинку  дітей  та  юнацтва  Тальнівської  міської  ради 
Черкаської  області.  Керівник:  Вербовська  Тетяна Вікторівна,  за  роботу 
«Казкова ніч»;

23. Леус  Дар’ї  Романівні,  вихованці  гуртка  «Любисток»  комунального 
закладу  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з  обдарованими  дітьми 
Черкаської  обласної  ради».  Керівник:  Снісаренко  Ірина  Іванівна,  за 
роботу «Зимові пташки»;

24. Кузів  Аліні  Ростиславівні,  учениці  8  класу  Долинського  ліцею 
«Європейський» № 6 Івано-Франківської області. Керівник: Круліковська 
Галина  Василівна,  вчителька  технологій,  за  роботу  «Новорічна 
картина»;

25. Бойко  Марії,  Дробовітській  Надії,  Бубряк  Софії  –  вихованцям гуртка 
«Юні  садівники»  Яблунівського  ліцею,  Івано-Франківського  обласного 
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Івано-Франківської 
обласної ради. Керівник: Ливдар Лілія Михайлівна, керівник гуртка «Юні 
садівники» за роботу «Новорічна картина»;

26. Глущак  Евеліні,  вихованці  гуртка  «Юні  квітникарі»  Калуського 
ЦНТТУМ Івано-Франківської області. Керівник: Стасів Надія Зіновіївна, 
за роботу «Зимові відтінки»;

27. Гереджук  Стефанії,  Шпакович  Яні,  Федоришин  Юлії  –  вихованкам 
гуртка  «Флористика»  Гаврилівського  ліцею  Переріслянської  сільської 
ради ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області. Керівник: 
Петрик  Світлана  Омелянівна,  вчитель  біології  за  роботу  «Різдвяне 
віконце»;

28. Маренич Юлії, учениці КЗ «Куп’янська спеціальна школа» Харківської 
обласної ради Харківської області. Керівник: Рожко Ірина Василівна, за 
роботу «Зимова казка»;

29. Зеленіній  Анастасії,  вихованці  гуртка  «Юні  квітникарі»  еколого-
натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та 
юнацької  творчості».  Керівник:  Маліченко  О.О.,  за  роботу  «Зимовий 
етюд»;

30. Рогович Миколі Тарасовичу, учню Зіньківського ліцею імені М.К. Зерова 
Зіньківської  районної  ради  Полтавської  області.  Керівник:  Приходько 
Віра Володимирівна, за роботу «В очікуванні свята»;

31. Роговенко  Ірині  Едуардівні,  учениці  Зіньківського  ліцею  імені  М.К. 
Зерова  Зіньківської  районної  ради  Полтавської  області.  Керівник: 
Приходько Віра Володимирівна, за роботу «Гостинний сніговичок»;

32. Акальмаз  Анастасії,  учениці  3  класу,  вихованці  гуртка  декоративно-
вжиткового  мистецтва  «Сонях»  комунального  закладу  освіти 
«Криворізька  спеціальна  школа  «Надія»  Дніпропетровської  обласної 
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ради.  Керівник:  Комарова  Тетяна  Володимирівна,  за  роботу  «Зимові 
таємниці при свічках».

ІX.  Нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного 
центру  учнівської  молоді  переможців  та  призерів  у    номінації   
«Новорічний             вінок»:  

За І місце:

1. Лавку  Анну  Ігорівну,  Колєснікову  Віолетту  Ярославівну,  учениць  КЗ 
«Бараниківська  гімназія»  Красноріченської  селищної  ради  Луганської 
області.  Керівник:  Топчий  Юлія  Владиславівна,  за  роботу  «Святкове 
диво» (97 балів);

2. Лозовенко  Катерину,  вихованку  гуртка  «Фітодизайн  та  декор»  Києво-
Святошинського районного центру творчості молоді «Оберіг» Київської 
області.  Керівник:  Лозовенко Світлана Іванівна,  за  роботу  «Святковий 
оберег» (97 балів);

3. Учнівський  колектив  6  класу  Гірської  обласної  спеціальної  школи 
Луганської області. Керівник: Городиська Юлія, за роботу  «Новорічний 
вінок» ( 95 балів);

4. Сич Алісу,  ученицю ліцею «Білоцерківський колегіум» Білоцерківської 
міської ради Київської області.  Керівник:  Сич М.О., за роботу  «Люблю 
Новий рік» (94 бали);

5. Коробка  Марка  Арсенійовича,  Бойко  Віталіну  Тарасівну,  вихованців 
зразкової  студії  образотворчого  об’єднання  «Берестяночка»  Центру 
позашкільної освіти «Соняшник» Білоцерківської міської ради Київської 
області. Керівник: Коробко Валентина Іванівна, за роботу «Хай рік Бика 
добробут нам покращить і все в родинах буде якнайкраще» (95 балів);

6. Стоєву  Катерину,  ученицю  комунального  закладу  «Орлівська 
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Приморської  районної  ради 
Запорізької  області.  Керівник:  Стоєва  Олеся  Василівна,  за  роботу 
«Різдвяний настрій» (97 балів);

7. Луценко  Аріну,  Охремову  Аліну  -  вихованок  гуртка  «Натураліст» 
комунального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості» 
Бобринецької  міської  ради  Кіровоградської  області.  Керівник:  Хоружа 
Світлана Валентинівна, за роботу «Королева ночі» (96 балів);

8. Вацюк  Володимира,  вихованця  гуртка  «Еколог»  Благовіщенського 
районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Благовіщенської 
районної ради Кіровоградської області. Керівник: Бойчук О.В., за роботу 
«Різдвяне диво» (95 балів);

9. Багрій  Лілію,  вихованку  гуртка  «Людина  і  довкілля»  Миколаївського 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кропивницької районної 
ради  Кіровоградської  області.  Керівник:  Тимошенко  Альона 
Олександрівна, за роботу «Щасливого Нового року!» (94 бали);

10. Кермощук Надію Дмитрівну, Андрійчук Анастасію Дмитрівну – учениць 
Косівського  ліцею  імені  Ігоря  Пелипейка  Івано-Франківської  області. 
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Керівник: Корпанюк Світлана Миколаївна, за роботу  «Карпати. Свято 
наближається» (96 балів);

11. Ваховську  Євгенію,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»  еколого-
натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та 
юнацької  творчості».  Керівник:  Маліченко  О.О.,  за  роботу  «Дарунок 
природи» (96 балів);

12.Євчука  Олександра  Миколайовича,  вихованця  гуртка  «Фітодизайн» 
Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  Івано-
Франківської області. Керівник: Марущак Оксана Анатоліївна, за роботу 
«Віночок» (93 бали).

За ІІ місце:

1. Кобиляцького Єгора, вихованця гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» 
Старобільського  районного  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва 
Старобільської сільської ради Луганської області. Керівник: Кобиляцька 
Тетяна Олександрівна, за роботу «Новорічний вінок» (86 балів);

2. Вихованців гуртка «Чарівні узори» Новопсковського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 
Новопсковської  селищної  ради  Луганської  області.  Керівник:  Лугова 
Наталія Іванівна, за роботу «Яскраве свято» (85 балів);

3. Хмельовську Катерину Романівну, Попика Ярослава Віталійовича, учнів 
Мурафської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мурафської 
сільської  ради  Шаргородського  району  Вінницької  області.  Керівник: 
Попик Олеся Володимирівна, за роботу «Різдвяний бублик» (84 бали);

4. Москальову  Марину  Сергіївну,  вихованку  творчого  учнівського 
об’єднання  «Паперова  філігрань»  «Обласна  школа  флористики  та 
фітодизайну» Бугруватського навчально-виховного комплексу: ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-дошкільний  навчальний  заклад  Чернеччинської  сільської  ради 
Охтирського району Сумської області. Керівник: Мурай Олена Іванівна, 
за роботу «Різдвяний вінок» (85 балів);

5. Макаренко Катерину Андріївну, вихованку Фастівської школи народної 
майстерності  Київської  області.  Керівник:  Пількевич  О.М.,  за  роботу 
«Різдвяні дзвони» ( 85 балів);

6. Учнівський  колектив  Макарівського районного  Центру  творчості  та 
юнацтва ім. Д. Туптала Київської області. Керівник: Грущанська Галина 
Петрівна,  за  роботу  «Різдвяні  дзвони  вже  лунають  -  віночки  хату 
прикрашають» ( 84 бали);

7. Татаренко  Анастасію  Русланівну,  вихованку  дизайн-студії  «Стильна 
штучка»  Cтавищенського  районного  центру  дитячої  та  юнацької 
творчості  Ставищенської  районної  ради  Київської  області.  Керівник: 
Лозінська Марина Леонідівна, за роботу «Аромат Різдва» (84 бали);

8. Лопатюк Аврору Василівну,  вихованку  зразкового творчого об’єднання 
«Флористична майстерня «Адоніс» Дитячого естетико-натуралістичного 
центру  «Камелія»  м.  Бровари  Київської  області.  Керівник:  Зінченко 
Світлана Григорівна, за роботу «Зимова віхола» (85 балів);

9. Голик  Юлію Олександрівну,  вихованку гуртка  «Квілінг»  комунального 
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закладу  Таращанської  районної  ради  «Таращанський  районний  центр 
творчості дітей та юнацтва «Веселка» Київської області. Керівник: Голик 
Марія Андріївна, за роботу «Різдвяний вінок» (85 балів);

10. Мілевську  Альбіну  Станіславівну,  вихованку  студії  декоративного 
мистецтва  «Орнамент»  Вишгородського  районного  Центру  художньої 
творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді  «Дивосвіт»  Київської  області. 
Керівник: Маричева Ірина Іванівна, за роботу «Віночок» (85 балів);

11. Пеліх  Аліну,  вихованку  гуртка  “Бісероплетіння”  комунального 
позашкільного  навчального  закладу  “Будинок  дитячої  творчості” 
Дніпровської міської ради Дніпропетровської області. Керівник:  Іванова 
Ольга Миколаївна, за роботу «Новорічний вінок» (85 балів);

12. Кузь Ярину, ученицю 2 класу Городоцького НВК № 2 «ЗОШ І ступеня-
гімназія» м. Городок Львівської області. Керівник: Стефанишин Оксана 
Володимирівна, за роботу «Новорічний вінок» (84 бали);

13. Винника Любомира, учня 4-А класу Червоноградської ЗОШ І-ступеня № 
11 Львівської області. Керівник: Клим’юк Віталія Михайлівна, за роботу 
«Новорічний вінок» (85 балів);

14. Іванова Володимира, учня 1 (5)  класу Одеської гімназії  № 5 Одеської 
міської ради Одеської області. Керівник: Носаль О.В. (85 балів);

15. Івчук  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Фантазія»  комунального  закладу 
«Привільненський  ліцей»  Привільненської  сільської  ради  Дубенського 
району  Рівненської  області.  Керівник:  Довжик  Тетяна  Василівна,  за 
роботу «Оберіг мого дому» (85 балів);

16. Ільєну  Лесю  Юріївну,  вихованку  гуртка  «Декоративно-образотворче 
мистецтво»  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  Красилівської  міської 
ради Хмельницької області.  Керівник: Федотова Галина Анатоліївна, за 
роботу «Не простий в нас сніговик, оберегом бути звик» (83 бали);

17. Ханич  Анну  Миколаївну,  ученицю  4-Б  класу,  вихованку  гуртка 
«Акварель»  Судилківського  ліцею  Хмельницької  області.  Керівник: 
Сніховська Надія Андріївна, за роботу «Казковий» (83 бали);

18. Вихованців  гуртка  «Юні  майстри  народних  ремесел»  Шепетівського 
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді 
Хмельницької  області.  Керівник:  Коленчук  Олена  Іванівна,  за  роботу 
«Святковий вінок» (85 балів);

19. Учнівський колектив 8 класу Заміхівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кам’янець-
Подільського  району Хмельницької  області.  Керівник:  Сторож С.В.,  за 
роботу «Зоряна ніч» (84 бали);

20. Маньків  Камілу,  вихованку  гуртка  «Художня  обробка  соломки  та 
прикладний  декор»  СЮТ  на  базі  школи-інтернат  №  5  м.  Миколаєва. 
Керівник: Чудіна Л.В., за роботу  «Віночок рожевий, мімічно-дівчачий» 
(84 бали);

21. Серебрянникову  Єлизавету,  вихованку  гуртка  «Барви  екомистецтва» 
СЮН м. Первомайська Миколаївської області.  Керівник: Герега І.Г.,  за 
роботу «Різдвяний вінок» (85 балів);

22. Вихованців  гуртка  «Юний  натураліст»  Ладинської  філії  ім.  героїв 
Пінської  військової  флотилії  опорного  закладу  «Іванівська  ЗОШ  І-ІІІ 
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ступенів»  Іванівської  сільської  ради  Чернігівської  області.  Керівник: 
Строга Тетяна Юріївна, за роботу «Зимова феєрія» (85 балів);

23. Семенюк  Аліну,  ученицю  Василівської  філії  І-ІІ  ступенів  ОЗО 
«Андрушківський ліцей ім. А.Н. Вітрука» Андрушківської селищної ради 
Житомирської області. Керівник: Ратушна Ю.В., за роботу  «Новорічний 
вінок» (85 балів);

24. Бовсуновську  Анастасію,  ученицю  Липниківської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів 
Лугинського району Житомирської області. Керівник: Новицька О.Ю., за 
роботу «Святковий затишок» (86 балів);

25. Петренко  Марію  Юріївну,  вихованку  народного  гуртка  декоративно-
ужиткового мистецтва «Юний художник» районного центру дитячої  та 
юнацької  творчості  Чорнобаївської  районної  ради  Черкаської  області. 
Керівник:  Стеблина  Ольга  Петрівна,  за  роботу  «Вінок  Різдвяний» (85 
балів);

26. Невар Ангеліну, Невар Богдану – вихованок гуртка «Юний натураліст» 
Маневицького районного Центру творчості дітей та юнацтва Волинської 
області.  Керівник:  Іщук  Галина  Іванівна,  керівник  гуртка,  за  роботу 
«Лісова феєрія» (85 балів);

27. Вихованця  Дениса,  учня  3  класу  Городищенського  закладу  загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Городищенської сільської ради Волинської 
області. Керівник: Сидорчук Раїса Петрівна, вчитель початкових класів, за 
роботу «Різдвяний вінок» ();

28. Василинчука Івана Дмитровича, вихованця гуртка «Початкове технічне 
моделювання»  Коломийського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості 
івано-Франківської області. Керівник: Петрицький Олег Ярославович, за 
роботу «Віночок від Іванка» (84 бали);

29. Лучин  Ксенію  Андріївну,  вихованку  гуртка  «Аплікації  з  соломки» 
Долинського Будинку дитячої та юнацької творчості Долинської міської 
ради  Івано-Франківської  області.  Керівник:  Балазюк  Мирослава 
Василівна, за роботу «Новорічний оберіг» (85 балів);

30. Шаламай  Катерину,  вихованку  гуртка  «Сучасне  озеленення» 
Богородчанського центру позашкільної освіти Івано-Франківської області. 
Керівник: Сенич Іванна Ярославівна, за роботу  «Новорічний вінок» (85 
балів);

31. Карабінович  Діану,  вихованку  гуртка  «Учнівське  лісництво» 
Дзвиняцького  ліцею  Дзвиняцької  сільської  ради  ОТГ,  Івано-
Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської 
молоді  Івано-Франківської  обласної  ради.  Керівник:  Ясько  Галина 
Миколаївна,  керівник  гуртка  «Учнівське  лісництво»  за  роботу 
«Новорічний вінок» (85 балів);

32. Татарчук  Світлану,  вихованку  гуртка  «Сучасне  озеленення»  Івано-
Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської 
молоді  Івано-Франківської  обласної  ради,  Стопчатівського  ліцею. 
Керівник:  Шульдис  Світлана  Дмитрівна,  керівник:  гуртка  «Сучасне 
озеленення» за роботу «Гуцульський віночок» (86 балів);

33. Вихованців центру «Креатив УС» Мишинської гімназії Нижньовербізької 
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сільської  ради  Коломийського  району  Івано-Франківської  області. 
Керівник: Григорчак Оксана Михайлівна, керівник центру «Креатив УС» 
за роботу «Святкова фантазія» (85 балів);

34. Олексієнко Інну, ученицю Гирявоїськовецької загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  Лохвицької  районної  рад  Полтавської  області.  Керівник: 
Строгіна Віта Вікторівна, за роботу «Новорічний оберіг» (84 бали);

35. Хабалову Анастасію, ученицю 9 класу Бобрівницької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Зіньківського району Полтавської області. Керівник: 
Лиса Ніна Володимирівна, за роботу «Новорічний вінок» (84 бали);

36. Вихованців  гуртка  «Країна  майстрів»  Бричківського  сільського  клубу 
Полтавського району Полтавської області. Керівник: Моргунець Світлана 
Іванівна, за роботу «Новорічно-різдвяний вінок» (85 балів);

37. Євтушенко Марію, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів  №  29.  Керівник:  Таран  Тетяна  Володимирівна,  за  роботу 
«Різдвяний віночок» (85 балів).

За ІІІ місце:

1. Гордійчука Романа, вихованця гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» 
КЗ  «Мурованокуриловецький  районний  Будинок  дитячої  та  юнацької 
творчості» Вінницької області. Керівник: Гордійчук Людмила Вікторівна, 
керівник  гуртка  «Виготовлення  іграшок-сувенірів»  КЗ 
«Мурованокуриловецький  районний  Будинок  дитячої  та  юнацької 
творчості» Вінницької області, за роботу «Новорічний вінок» (76 балів);

2. Вихованців гуртка «Юні овочівники» Сєвєродонецького міського центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області. 
Керівник:  Туркевич  Вікторія  Олександрівна,  за  роботу  «Місяць  над 
хутором» (76 балів);

3. Рудь  Вероніку,  вихованку  гуртка  «Природний  мікс»  Комплексу 
позашкільної  роботи  з  дітьми  та  юнацтвом  Рубіжанської  міської  ради 
Луганської  області.  Керівник:  Канюхова  Вікторія  Василівна,  за  роботу 
«Підвіска новорічна» (75 балів);

4. Сталинську  Тетяну  Олександрівну,  вихованку  творчого  об’єднання 
«Флористика»  комунального  позашкільного  навчального  закладу 
«Охтирський  міський  центр  позашкільної  освіти-Мала  академія  наук 
учнівської  молоді»  Сумської  області.  Керівник:  Саєнко  Маргарита 
Олексіївна, за роботу «Різвяне диво» (75 балів);

5. Яблоновську  Софію  Андріївну,  вихованку  гуртка  «Фітодизайн» 
комунального закладу «Шосткинський міський клуб дитячої та юнацької 
творчості  «Орлятко»  Шосткинської  міської  ради  Сумської  області. 
Керівник: Радченко Ірина Олександрівна, за роботу «Засніжений вінок» ( 
75 балів);

6. Міщенко Анну Олександрівну, ученицю Глухівського ліцею-інтернату з 
посиленою військово-фізичною підготовкою Сумської області. Керівник: 
Зуєва. М.В. за роботу «Новорічна краса» ( 74 бали);

7. Баран  Дар’ю  Олександрівну,  вихованку  гуртка  «Хенд  мейд» 
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Вишнівського  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Київської  області. 
Керівник: Данілова Лариса Валеріївна, за роботу «Різдвяний віночок» (75 
балів);

8. Бендаржевську  Софію  Владиславівну,  вихованку  гуртка  «Фантазія» 
Березанського Центру дитячої та юнацької творчості  «Надія» Київської 
області. Керівник: Шевель Наталія Сергіївна, за роботу «Різдвяний вінок» 
(74 бали);

9. Глущенка  Тимофія  Олексійовича,  учня  Лютізької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів, 
вихованця Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей, 
юнацтва  та  молоді  «Дивосвіт»  Київської  області.  Керівник:  Кирієнко 
Ірина Олексіївна, за роботу «Святковий вінок» (76 балів);

10.Шостак  Софію  Назарівну,  ученицю  Лютізької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів, 
вихованку Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей, 
юнацтва  та  молоді  «Дивосвіт»  Київської  області.  Керівник:  Гриценко 
Яніна Олексіївна, за роботу «Чарівний вінок» (74 бали);

11.Учнівський  колектив  7  класу  Дібрівської  гімназії  Сторожинецького 
району  Чернівецької  області.  Керівник:  Пилипко  К.І.,  за  роботу 
«Новорічний вінок» (75 балів);

12. Іванову  Катерину  Максимівну  ученицю  комунального  закладу 
«Темирівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Гуляйпільської 
міської  ради  Гуляйпільського  району  Запорізької  області.  Керівник: 
Морозов Микола Олександрович, за роботу  «Символ року - Металевий 
бичок» (75 балів);

13. Омельчук  Валерію  Юріївну,  ученицю  Мелітопольського  навчально-
виховного  комплексу  №16  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької 
області. Керівник: Чеберко Олена Анатоліївна, за роботу «Зимова краса» 
(73 бали) ;

14. Метель Аліну, ученицю 5 класу Вільненського закладу повної загальної 
середньої  освіти,  вихованку  гуртка  «Виготовлення  сувенірів» 
комунального  закладу  «Нижньосірогозький  будинок  творчості  дітей  та 
юнацтва»  Нижньосірогозького  району  Херсонської  області.  Керівник: 
Салій О.В., за роботу «Свято в нашому домі» (75 балів);

15. Іваницьку  Софію,  ученицю  2  класу  Анатоліївської  загальноосвітньої 
школи  І-ІІ  ступенів  Нижньосірогозького  району  Херсонської  області. 
Керівник: Василишина Раїса Олександрівна, за роботу «Новорічне диво» 
(75 балів);

16. Лях  Анастасію,  ученицю  2  класу  Удачненської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів 
Покровської районної ради Донецької області. Керівник: Бовкун Ю.В., за 
роботу «Новорічний вінок» (74 бали);

17. Нікітіну  Поліну,  ученицю  9-В  класу  комунального  закладу  освіти 
«Навчально-виховний  комплекс  №137  «ліцей-загальноосвітній 
навчальний заклад» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області. 
Керівник: Левченко Маргарита Петрівна, за роботу  «Зимова казка» (75 
балів);

18. Ярошенко  Анну  Андріївну,  ученицю  КЗО  «Навчально-виховний 
комплекс №104 «середня загальноосвітня школа-дошкільний навчальний 
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заклад  (ясла-садок)»  Дніпровської  міської  ради  Дніпропетровської 
області.  Керівник:  Ярошенко  Олена  Володимирівна,  за  роботу 
«Новорічний вінок» (73 бали);

19. Жилу Євгенію, ученицю 9 класу комунального закладу «Горянівський 
НВК»,  вихованку  КЗ  ЦЕНТРУМ  Дніпровської  районної  ради 
Дніпропетровської області. Керівник: Переверзєва Ганна Володимирівна, 
за роботу «Новорічне сяйво» (74 бали);

20. Біньковську  Катерину,  ученицю 9  класу  комунального  закладу  освіти 
“Зеленодольська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №2” 
Зеленодольської  міської  ради  Дніпропетровської  області.  Керівник: 
Курилова  Олена  Анатоліївна,  за  роботу  «Зимові  нотки  з  ароматом 
глінтвейну» (73 бали);

21. Лішина Романа,  вихованеця гуртка “Природа і фантазія” комунального 
закладу  “Софіївський  центр  творчості”  Софіївської  селищної  ради 
Софіївського  району  Дніпропетровської  області.  Керівник:  Артеменко 
Тетяна Володимирівна, за роботу «Святковий оберіг» (74 бали);

22. Фостик  Тетяну,  ученицю  11  клас,  вихованку  гуртка  декоративно-
ужиткового  мистецтва  «Перлина»  КПНЗ  «Ходорівський  ЦДЮТ» 
Ходорівської  ОТГ  Стрийського  району  Львівської  області.  Керівник: 
Романів Галина Методіївна, за роботу «Новорічний вінок» (75 балів);

23. Амбросій  Альоні,  вихованці  гуртка  «Креативне  рукоділля»  Будинку 
дитячої  та  юнацької  творчості  Окнянської  селищної  ради  Одеської 
області.  Керівник:  Сербін  С.В.,  за  роботу  «Декоративний  віночок 
«Вінтажний» (75 балів);

24.Власюк  Поліну,  вихованку  гуртка  «Квітковий  дивосвіт»  комунального 
закладу  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської  обласної  ради. 
Керівник:  Власюк  Інна  Миколаївна,  за  роботу  «Різдвяний  вінок» (75 
балів);

25.Фурманюк  Оксану,  ученицю  5  класу  Радивилівського  ліцею  №  1 
Радивилівської міської ради Рівненської області. Керівник: Шарун Аліна 
Юріївна, за роботу «Новорічний вінок» (74 бали);

26.Сойко Софію, ученицю 9 класу Княгинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Мирогощанської сільської ради Дубенського району Рівненської 
області.  Керівник:  Сойко  Оксана  Федорівна,  за  роботу  «Новорічний 
вінок» (73 бали);

27.Марковець  Дарину,  вихованку  гуртка  «Флористика»  комунального 
закладу «Центр дитячої  та  юнацької творчості» Рокитнівської  районної 
ради Рівненської області. Керівник: Несенчук Наталія Іванівна, за роботу 
«Зі святом» (74 бали);

28.Ліщук  Катерину,  вихованку  гуртка  «Умілі  рученята»  Млинівського 
будинку  творчості  школярів  Млинівської  селищної  ради  Рівненської 
області.  Керівник:  Ліщук  Оксана  Север’янівна,  за  роботу  «Казковий 
вінок» (75 балів);

29.Карпінського  Артема,  вихованця  гуртка  «Сувенір»  Висоцької 
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Висоцької  сільської  ради 
Сарненського  району Рівненської  області.  Керівник:  Вабіщевич Оксана 
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Михайлівна, за роботу «Символи нового року» (75 балів);
30. Мазурчук  Катерину Едуардівну,  вихованку гуртка «Чарівні  долоньки» 

Ізяславського Будинку творчості дітей та юнацтва Шепетівського району 
Хмельницької області. Керівник: Мартинюк Олена Олексіївна, за роботу 
«Тепло рідного дому» (74 бали);

31. Чернюк  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн 
інтер’єру» Дитячо-юнацького центру  туризму та  екологічної  роботи м. 
Славути Хмельницької області.  Керівник: Верещук Ганна Йосипівна, за 
роботу «Мереживо» (75 балів);

32. Власюк Вікторію,  вихованку  гуртка  «Природа  рідного  краю» Дитячо-
юнацького  центру  туризму  та  екологічної  роботи  м.  Славути 
Хмельницької  області.  Керівник:  Нікітчук  Тетяна  Олександрівна,  за 
роботу «Казковий вінок» (75 балів);

33. Міщука Максима Олеговича, учня Хролинської загальноосвітньої школи 
І-ІІ  ступенів  Судилківської  сільської  ради  Шепетівського  району 
Хмельницької  області.  Керівник:  Трохимчук  Леся  Володимирівна,  за 
роботу «Віночок бажань» (73 бали) ;

34. Кугеренко  Евеліну  Юріївну,  вихованку  гуртка  «Народна  творчість» 
Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  Красилівської  міської  ради 
Хмельницької  області.  Керівник:  Міщук Оля Олександрівна,  за  роботу 
«Дари лісу» (74 бали);

35. Войтюка  Михайла  Романовича,  учня  1-Б  класу,  вихованця  гуртка 
«Акварель»  Судилківського  ліцею  Хмельницької  області.  Керівник: 
Сніховська Надія Андріївна, за роботу «Разом до свята» (75 балів);

36. Ющенка Дмитра,  вихованця гуртка «Умільці» Комарівської  ЗОШ І-ІІІ 
ступенів  Комарівської  сільської  ради  Чернігівської  області.  Керівник: 
Перець Віра Іванівна, за роботу «Новорічний вінок» (76 балів);

37.Тегзу  Антоніну  Василівну,  вихованку  гуртка  «Народні  промисли» 
Хустського районного Центру позашкільної  роботи Хустської  районної 
державної  адміністрації  Закарпатської  області.  Керівник:  Бонь  Олеся 
Василівна, за роботу «Різдвяна композиція» (75 балів);

38.Коваленка  Сергія,  учня  Малоберезнянської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів 
Великоберезнянського  району  Закарпатської  області.  Керівник:  Олень 
Христина Василівна, за роботу «Барви України» (75 балів);

39.Учнів  8-х  класів  ТНВК  «ЗОШ  -  економічний  ліцей  №  9  ім.  Іванни 
Блажкевич», вихованців гуртка «Юний хімік» Тернопільського обласного 
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді.  Керівник: 
Кухарська  Тетяна  Анатоліївна,  за  роботу  «Український  новорічний 
вінок» (75 балів);

40.Бущук Анастасію,  ученицю 7 класу закладу  загальної  середньої  освіти 
«Березновільська  гімназія»  Любешівської  селищної  ради  Волинської 
області.  Керівник:  Кондаревич  Інна  Петрівна,  вчитель  християнської 
етики, за роботу «Гостинець» (74 бали);

41. Балагуру Лілію Ігорівну,  вихованку гуртка «Технічний дизайн» Івано-
Франківського  міського  центру  науково-технічної  творчості  учнівської 
молоді.  Керівник:  Балагура  Ольга  Романівна,  за  роботу  «Святковий 
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настрій» (75 балів);
42. Бабійчук  Іванні  Дмитрівні,  вихованці  гуртка  «Декоративно-ужиткове 

мистецтво»  Бабченського  навчально-виховного  комплексу 
Богородчанського  району  Івано-Франківської  області.  Керівник: 
Микитюк М.І., за роботу «Новорічний вінок» (75 балів);

43. Катрича  Ростислава  Романовича,  вихованця  гуртка  «Екологічна 
майстерня»  Солотвинського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості 
Богородчанського  району Івано-Франківської  області.  Керівник:  Катрич 
Л.Д., за роботу «Різдвяний вінок» (74 бали);

44.Сливоцьку  Богданку  Дмитрівну,  вихованку  гуртка  «Виготовлення 
іграшок-сувенірів»  Солотвинського  будинку  дитячої  та  юнацької 
творчості Богородчанського району Івано-Франківської області. Керівник: 
Неголюк Леся Ярославівна, за роботу «Новорічний вінок» (75 балів);

45. Мрічко  Лілію  Андріївну,  вихованку  гуртка  «Флористика» 
Солотвинського будинку дитячої та юнацької творчості Богородчанського 
району Івано-Франківської області. Керівник: Мрічко Любов Дмитрівна, 
за роботу «Новорічний вінок» (75 балів);

46. Пеню  Анастасію  Тарасівну,  вихованку  гуртка  «Господарочка» 
Долинського Будинку дитячої та юнацької творчості Долинської міської 
ради  Івано-Франківської  області.  Керівник:  Мельникович  Лідія 
Миронівна, за роботу «В очікуванні Різдва» (74 бали);

47. Вадюк  Аліну  Любомирівну,  ученицю  3  класу  Лючківської  гімназії 
Косівського  району  Івано-Франківської  області.  Керівник:  Кочержук 
Ганна Петрівна, за роботу «Новорічний вінок» (74 бали);

48. Сирко  Софію  Андріївну,  вихованку  гуртка  «Фітодизайн»  Івано-
Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  Івано-Франківської 
області. Керівник: Рязанова Наталія Веніамінівна, за роботу «Новорічний 
вінок» (73 бали);

49. Пилипів  Костянтина  Володимировича,  вихованця  гуртка  «Природа 
рідного  краю»  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції 
Івано-Франківської  області.  Керівник:  Данилюк  Надія  Миколаївна,  за 
роботу «Новорічний вінок» (73 бали);

50. Бенюк  Марію,  Негрич  Анастасію  –  вихованок  гуртка  «Сучасне 
озеленення» Вижньоберезівської гімназії, Івано-Франківського обласного 
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Івано-Франківської 
обласної ради. Керівник:  Урбанович Лілія Миколаївна,  керівник гуртка 
«Сучасне озеленення» за роботу «Вінок творчих бажань» (74 бали);

51. Данилюк Катерину, вихованку гуртка «Знавці лікарських рослин» Івано-
Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської 
молоді  Івано-Франківської  обласної  ради.  Керівник:  Данилюк  Ірина 
Іванівна, керівник гуртка «Знавці лікарських рослин» за роботу «З новим 
роком» (75 балів);

52. Чаплинську  Таїсію,  вихованку  гуртка  «Декоративно-ужиткове 
мистецтво»  Надвірнянського  районного  центру  дитячої  творчості  та 
національно-патріотичного виховання молоді Івано-Франківської області. 
Керівник:  Дубіщак  Інна  Василівна,  керівник  гуртка  «Декоративно-



54

ужиткове мистецтво» за роботу «Різдвяний вінок» (75 балів);
53. Сум’янів  Софію,  вихованку  гуртка  «Моделювання  іграшок-сувенірів» 

Богородчанського центру позашкільної освіти Івано-Франківської області. 
Керівник:  Микитюк  Марія  Іванівна,  керівник  гуртка  «Моделювання 
іграшок-сувенірів» за роботу «Віночок» (74 бали);

54. Вихованців гуртка «Природа і фантазія» Сахновщинської станції юних 
натуралістів  Сахновщинської  районної  ради  Харківської  області. 
Керівник: Мастерських Н.Л., за роботу «Новорічний вінок» (74 бали);

55. Мазаєву Арину, вихованку гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру» 
еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  Палац 
дитячої та юнацької творчості». Керівник: Пузєєва Світлана Миколаївна, 
за роботу «Bright Gariand» (75 балів);

56. Вихованців  ГПД  4  класу  опорного  закладу  «Засульський  ліцей» 
Лубенського району Полтавської області. Керівник: Сапа Н.В., за роботу 
«Новорічний вінок» (75 балів);

57. Шишло  Мілану,  ученицю  2  класу  Горішньоплавнівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Полтавської області. Керівник: 
Мазнюк Оксана Вікторівна, за роботу «Різдвяна ніжність» (75 балів);

58. Деркача Романа, учня Тарасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Зіньківського  району  Полтавської  області.  Керівник:  Удовиченко 
Людмила Миколаївна, за роботу «Гостинці з зимового лісу» (74 бали);

59. Маліченко Анастасію, вихованку гуртка «Фотонатуралісти» Кобеляцької 
філії  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру 
учнівської  молоді.  Керівник:  Луняк  Анжела  Володимирівна,  за  роботу 
«Хай Новий рік з добром до Вас іде!» (75 балів);

60. Горбаня  Владислава,  учня  Пальчиківського  навчально-виховного 
комплексу  Полтавського  району  Полтавської  області.  Керівник: 
Дмитренко Ольга Олексіївна, за роботу «Різдвяний віночок» (74 бали);

61. Сороку Данила, учня комунального закладу «Полтавська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 25». Керівник: Каунов Владислав Володимирович, 
за роботу «Новорічний вінок» (73 бали);

62. Левченко Аріну, ученицю Глобинської гімназії № 1 імені В.Є. Курченка 
Глобинської міської ради Полтавської області. Керівник: Жадан О.Ю., за 
роботу «Віночок-клубочок» (75 балів);

63. Куратнік  Ольгу,  ученицю комунального  закладу  «Полтавська  гімназія 
«Здоров’я»  №  14  Полтавської  міської  ради  Полтавської  області». 
Керівник:  Куратнік  Тетяна  Вікторівна,  за  роботу  «Різдвяне  диво» (76 
балів);

64. Вихованців гуртка «Чарівна майстерня» комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості» Терешківської сільської ради Полтавської 
області.  Керівник:  Мосюндзь  Наталія  Іванівна,  за  роботу  «Новорічно-
різдвяний настрій» (75 балів);

65. Ковінько  Валерію  Андріївну,  ученицю  9-Б  класу  Зіньківського  ліцею 
ім..М.К.Зерова Зіньківської районної ради Полтавської області. Керівник: 
Калатура  Наталія  Леонідівна,  вчитель  образотворчого  мистецтва, 
керівник  гуртка  образотворчого  мистецтва  «Веселковий  пензлик»  за 
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роботу «Новорічний еко-віночок» (72 бали).

X.  Надати  подяки  Національного  еколого-натуралістичного центру 
учнівської  молоді  за  цікаве композиційне  рішення представлених  на 
конкурс  робіт,  в  номінації    «Новорічний        вінок»        таким  учням  та 
колективам:

1. Грищенко Анні  Олександрівні,  вихованці гуртка «Природа і  творчість» 
районного будинку дитячої та юнацької творчості Лебединської районної 
ради Сумської області. Керівник: Гончар Світлана Олексіївна, за роботу 
«Новорічний вінок»;

2. Щербак  Сніжані,  вихованці  гуртка  «Юні  квітникарі»  комунального 
закладу Таращанської районної ради «Таращанська районна станція юних 
натуралістів»  Київської  області.  Керівник:  Рябчук  О.І.,  за  роботу 
«Новорічна зірка»;

3. Поляк Марії Юріївні, учениці Розтоківського ліцею Косівської районної 
ради Івано-Франківської області. Керівник: Самашко Марія Петрівна, за 
роботу «Віночок»;

4. Міхєєвій  Анісії,  вихованці  гуртка  «Основи  фенології»  комунального 
закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді».  Керівник: Хлус Лариса Миколаївна,  за роботу  «Рік 
Бика йде новим кроком, всіх вітаєм з Новим роком»;

5. Трояну  Євгену  Олексійовичу,  учню  Миколаївської  загальноосвітньої 
школи  І-ІІІ  ступенів  Берестівської  сільської  ради  Бердянського  району 
Запорізької області. Керівник: Федай Юлія Іванівна, за роботу  «Віночок 
побажань»;

6. Соляр Євгенії В’ячеславівні, учениці ліцею №10 Мелітопольської міської 
ради  Запорізької  області.  Керівник:  Баличева  Ірина  Володимирівна,  за 
роботу «Гномик-Хлібодар 2021»;

7. Ткаченко  Ірині  Геннадіївні,  учениці  опорного  комунального  закладу 
загальної  середньої  освіти  «Орієнтир»  Петро-Михайлівської  сільської 
ради  Вільнянського  району  Запорізької  області.  Керівник:  Запорожець 
Сергій Андрійович, за роботу «Золотий новорічний вінок»;

8. Дубань Валентині,  здобувачці  освіти групи № 10-ОС-18 закладу освіти 
“Професійно-технічне  училище  №74”  Васильківського  району 
Дніпропетровської  області.  Керівник:  Смішко  Оксана  Василівна,  за 
роботу «Перший сніг»;

9. Чорній  Світлані  Володимирівні,  вихованці  зразкового  гуртка 
образотворчого  мистецтва  «Спектр»  комунального  закладу  «Будинок 
культури  Піщанської  сільської  ОТГ»  Новомосковського  району 
Дніпропетровської області. Керівник: Чорна Ольга Миколаївна, за роботу 
«Скоро Новий Рік»;

10. Бай  Анастасії  Віталіївні,  вихованці  зразкового  гуртка  образотворчого 
мистецтва  «Спектр»  комунального  закладу  «Будинок  культури 
Піщанської сільської ОТГ» Новомосковського району Дніпропетровської 
області.  Керівник:  Чорна  Ольга  Миколаївна,  за  роботу  «З  Різдвом 
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Христовим!»;
11. Бархоті  Назару  Вадимовичу,  учню  1-а  класу  Криворізької 

загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  № 17 Криворізької  міської  ради 
Дніпропетровської області. Керівник: Липовецька Неля Ростиславівна, за 
роботу «Різдвяний віночок»;

12. Раубі  Дар’ї  Олегівні,  учениці  10  класу  Криворізького  навчально-
виховного  комплексу  №  35  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-
багатопрофільний  ліцей  «Імпульс»  Криворізької  міської  ради 
Дніпропетровської  області.  Керівник:  Осипенко  Юлія  Анатоліївна,  за 
роботу «Святковий настрій»;

13. Мартинюк  Дарії,  вихованці  гуртка  «Юні  охоронці  природи»  Центру 
дитячо-юнацької  творчості  відділу  освіти  виконавчого  комітету 
Помічнянської міської ради Кіровоградської області. Керівник: Мартинюк 
Вікторія Володимирівна, за роботу «Скоро Новий рік»;

14. Тертичну  Соломію  Юріївну,  вихованку  гуртка  «Умілі  ручки» 
Ізяславського Будинку творчості дітей та юнацтва Шепетівського району 
Хмельницької області. Керівник: Фіялко Ольга Володимирівна, за роботу 
«На удачу»;

15. Гончарук  Оксані  Володимирівні,  вихованці  гуртка  «Умілі  ручки» 
Борисівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів дитячий садок» Шепетівського району Хмельницької області. 
Керівник: Фіялко Ольга Володимирівна, за роботу «Свято»;

16. Сокол  Аліні,  вихованці  гуртка  «Чарівний  бісер»  Будинку  дитячої 
творчості м. Славута Хмельницької області. Керівник: Онопрійчук Олена 
Миколаївна, за роботу «Новорічний вінок»;

17. Малярук Марії Євгенівні, вихованці гуртка «Біжутерія» Дережнянського 
районного  будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  Хмельницької  області. 
Керівник: Рябцева Вікторія Олегівна, за роботу «Новорічна іграшка»;

18. Павлишинець Анастасії Іванівні, вихованці гуртка «Народні промисли» 
Хустського районного Центру позашкільної  роботи Хустської  районної 
державної адміністрації  Закарпатської  області.  Керівник:  Попович Неля 
Степанівна, за роботу «Вінок»;

19. Мигаловичу Мате, учню Холмківської ЗОШ І-ІІ ступенів Ужгородського 
району  Закарпатської  області.  Керівник:  Товт-Мигалович  Христина 
Степанівна,  за  роботу  «Через  гай,  через  поле  йде  до  нас  Різдво 
Христове»;

20. Савчук  Марті  Русланівні,  вихованці  гуртка  «Моделювання  іграшок-
сувенірів»  Івано-Франківського  міського  центру  науково-технічної 
творчості  учнівської  молоді.  Керівник:  Савчук  Тетяна  Миколаївна,  за 
роботу «Новорічний вінок»;

21. Дирів  Соломії  Іванівні,  учениці  8  класу  Долинського  ліцею 
«Європейський» № 6 Івано-Франківської області. Керівник: Круліковська 
Галина Василівна, вчителька технологій, за роботу «Новорічний вінок»;

22. Мартинюк  Марії  Михайлівні,  вихованці  гуртка  «Юні  квітникарі-
флористика»  Бабченського  навчально-виховного  комплексу 
Богородчанського району Івано-Франківської області. Керівник: Олійник 
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Наталія Михайлівна, за роботу «Різдвяний оберіг»;
23. Шуляк  Валерії  Андріївні,  вихованці  гуртка  «Виготовлення  виробів 

різними методами з матеріалів» Долинської Станції юних техніків Івано-
Франківської  області.  Керівник:  Шкірляк  Наталія  Василівна,  за  роботу 
«Новорічний вінок»;

24. Федунишин  Аделіні-Оксані  Любомирівні,  вихованці  гуртка  «Загальна 
біологія»  Рогатинської  районної  школи  естетичного  виховання  учнів, 
учениці 11 класу Рогатинського ліцею № 1 Рогатинської районної ради 
Івано-Франківської  обласної  ради.  Керівник:  Стахура  Г.О.,  керівник 
гуртка гуртка «Загальна біологія» за роботу «Новорічний вінок»;

25. Галатій Анні, учениці Церківнянської гімназії Витвицької сільської ради 
ОТГ Долинського району Івано-Франківської області. Керівник: Федорів 
Марія Мирославівна, за роботу «Шишкове дерево»;

26. Смеречук  Анастасії,  вихованці  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн 
інтер’єру»  Богородчанського  центру  позашкільної  освіти  Івано-
Франківської  області.  Керівник:  Скрипник  Наталія  Іванівна,  керівник 
гуртка  «Флористика  та  фітодизайн  інтер’єру»  за  роботу  «Новорічний 
оберіг»;

27. Глобі  Анастасії,  учениці  Тарасівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ 
ступенів Зіньківського району Полтавської області. Керівник: Нестеренко 
Катерина Миколаївна, за роботу «Свято стукає у двері»;

28. Кравецькому  Максиму,  учню  опорного  закладу  «Калайдинцівська 
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  імені  Ф.Д.  Рубцова»  Лубенської 
районної  ради  Полтавської  області.  Керівник:  Голуб  Л.П.,  за  роботу 
«Різдвяна прикраса»;

29. Кирильчук Марії,  вихованці Миргородського міського центру еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Полтавської  області. 
Керівник:  Левченко  Руслана  Олександрівна,  за  роботу  «Новорічний 
вінок»;

30. Черкас Таїсії,  Волощенко Анастасії  – ученицям Хорішківського ліцею 
імені  М.В.  Остроградського  Козельщинського  району  Полтавської 
області.  Керівник:  Попенко  Олена  Володимирівна,  за  роботу 
«Новорічний вінок».

XІ.  Нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного 
центру  учнівської  молоді  переможців  та  призерів  у  номінації 
«Новорічний             букет»:  

За І місце:

1. Нагорняка  Антона,  вихованця  гуртка  «Народна  творчість»  КЗ 
«Мурованокуриловецький  районний  Будинок  дитячої  та  юнацької 
творчості»  Вінницької  області.  Керівник:  Нагорняк  Оксана  Сергіївна, 
керівник  гуртка  «Народна  творчість»  КЗ  «Мурованокуриловецький 
районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької області, за 
роботу «Новорічний букет» (95 балів);
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2. Захарчука Андрія, вихованця гуртка «Пізнаємо світ природи» Вінницької 
обласної станції юних натуралістів. Керівник: Гайдей Олена Олексіївна, 
керівник  гуртка  «Пізнаємо  світ  природи»  Вінницької  обласної  станції 
юних натуралістів, за роботу «Квітковий сон» (93 бали);

3. Рилову Яну Дмитрівну, ученицю 2 класу Удачненської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Покровської районної ради Донецької області. Керівник: Бовкун Ю.В., за 
роботу «Новорічний букет» (95 балів);

4. Туркевича  Максима,  вихованця  Сєвєродонецького  міського  центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області. 
Керівник: Туркевич Вікторія Олександрівна, за роботу  «Запрошення на 
маскарад» (95 балів);

5. Ткача Тараса, вихованця гуртка «Флористика та живопис» комунального 
закладу «Районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Березнівської 
районної  ради  Рівненської  області.  Керівник:  Новак  Світлана 
Ростиславівна, за роботу «Ніжність» (95 балів).

За ІІ місце:

1. Трач Ульяну, вихованку Обухівського міського центру творчості  дітей, 
юнацтва  та  молоді  «Романтик»  Київської  області.  Керівник:  Гордійчук 
Тетяна Василівна, за роботу «Дідух» (87 балів);

2. Тесленко  Софію  Володимирівну,  вихованку  гуртка  «Фітодизайн» 
комунального закладу «Шосткинський міський клуб дитячої та юнацької 
творчості  «Орлятко»  Шосткинської  міської  ради  Сумської  області. 
Керівник: Радченко Ірина Олександрівна,  за роботу  «Букет із шишок» 
(85 балів);

3. Учнівський  колектив  3  класу  Пам’ятненської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів 
Голопристанського  району  Херсонської  області.  Керівник:  Приштрома 
Інна Миколаївна, за роботу «Зима дивує нас красою» (86 балів);

4. Вихованців  гуртка  комунального  закладу  освіти  “Обласний  еколого-
натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді”  Дніпропетровської 
обласної ради. Керівник: Лапіна Ольга Петрівна, за роботу «Диво-феєрія» 
(87 балів);

5. Сухонос  Вероніку,  вихованку  гуртка  «Природничі  фантазії» 
комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Долинської 
районної  ради»  Кіровоградської  області.  Керівник:  Корнієнко  Росіта 
Миколаївна, за роботу «Різдвяне деревце» (85 балів);

6. Лахнову  Анастасію  Олександрівну,  вихованку  гуртка  «Народна 
творчість»  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  Красилівської  міської 
ради  Хмельницької  області.  Керівник:  Славенська  Софія  Іванівна,  за 
роботу «Зимовий ранок» (85 балів);

7. Москалець Катерину,  вихованку гуртка  «Квіткові  барви» Деснянського 
ПНЗ «Центр творчості дітей та юнацтва» Чернігівської області. Керівник: 
Рак Тетяна Сергіївна, за роботу «Санта-санки» (82 бали);

8. Гаврилюк  Варвару,  вихованку  Житомирського  Центру  творчості 
Попільнянського селищної ради Житомирської області. Керівник: Ренова 
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О.В., за роботу «Символ року» (84 бали);
9.  Чередниченко  Мішель,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»  еколого-

натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та 
юнацької  творчості».  Керівник:  Маліченко  О.О.,  за  роботу  «Яскраве 
свято» (84 бали).

За ІІІ місце:

1. Лижечка Євгенія Сергійовича,  вихованця народної  школи писанкарства 
«Дивосвіт»  Васильківського  міського  Центру  дитячої  та  юнацької 
творчості Київської області. Керівник: Турукіна Леся Володимирівна, за 
роботу «Зимовий вечір» (77 балів);

2. Солоху  Ксенію  Сергіївну,  вихованку  гуртка  «Юні  кактусоводи» 
Фастівської  станції  юних  натуралістів  Київської  області.  Керівник: 
Мухіна Тетяна Станіславівна, за роботу «Зі святом» (76 балів);

3. Щербину  Вікторію  Вадимівну,  вихованку  студії  художнього  валяння 
Вишгородського  міського  центру  художньо-естетичної  творчості 
учнівської молоді «Джерело» Київської області. Керівник: Швидка Тетяна 
Михайлівна, за роботу «Солоденький букет» (76 балів);

4. Тимощук  Юлію,  вихованку  гуртка  художньої  технічної  творчості 
«Іграшка-сувенір»  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Вараської 
міської ради Рівненської області. Керівник: Сачук Алла Костянтинівна, за 
роботу «Новорічний букет» (75 балів);

5. Рябушиць  Соломію,  вихованку  гуртка  «Умілі  руки»  Познанського 
навчально-виховного  комплексу  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-
дошкільний навчальний заклад» Рокитнівської районної ради Рівненської 
області. Керівник: Денисовець Валентина Іванівна, за роботу «Різдвяний 
кошик» (75 балів);

6. Фіялко  Ренату  Володимирівну,  вихованку  гуртка  «Умілі  ручки» 
Ізяславського Будинку творчості дітей та юнацтва Шепетівського району 
Хмельницької області. Керівник: Фіялко Ольга Володимирівна, за роботу 
«Бажаю щастя» (75 балів);

7. Омеляненко Діану,  вихованку гуртка  «Фітодизайн» Сновського  Центру 
дитячої  та  юнацької  творчості  Сновської  міської  ради  Чернігівської 
області. Керівник: Опецько Галина Михайлівна, за роботу  «Новорічний 
букет» (74 бали);

8. Удовенко  Еліну,  ученицю  Попільнянського  ліцею  Попільнянської 
селищної ради Житомирської області.  Керівник:  Петюх С.Л.,  за роботу 
«Новорічний букет» (75 балів);

9. Бондаренка  Артема  Романовича,  вихованця  комунального  закладу 
«Черкаська спеціальна школа Черкаської обласної ради». Керівник: Собко 
Ірина Іванівна, за роботу «Казковий букет» (75 балів);

10. Носович  Ксенію  Михайлівну,  ученицю  8  класу  Долинського  ліцею 
«Європейський» № 6 Івано-Франківської області. Керівник: Круліковська 
Галина Василівна, вчителька технологій, за роботу  «Новорічний букет» 
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(75 балів);
11. Королика  Романа  Михайловича,  Перепелюк  Камілу  Степанівну, 

вихованців  гуртка  «Юні  флористи»  Івано-Франківської  міської  дитячої 
екологічної станції Івано-Франківської області. Керівник: Полуніна Ірина 
Володимирівна, за роботу «Новорічна казка» (74 бали);

12. Дутчин  Адріану,  вихованку  гуртка  «Моделювання  іграшок-сувенірів» 
Богородчанського центру позашкільної освіти Івано-Франківської області. 
Керівник: Рубінська Світлана Дмитрівна, за роботу «Новорічні пряники» 
(73 бали);

13. Вихованців  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн  інтер’єру» 
Надвірнянського  РЕНЦ  Івано-Франківської  області.  Керівник:  Винник 
Уляна  Ярославівна,  керівник  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн 
інтер’єру» за роботу «Три горішки для Попелюшки» (72 бали);

14. Михайлюка  Романа,  Бойчук  Валерію  –  вихованців  гуртка  «Знавці 
лікарських  рослин»  Івано-Франківського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної 
ради.  Керівник:  Ливдар  Лілія  Михайлівна,  керівник  гуртка  «Знавці 
лікарських рослин» за роботу «Новорічний букет» (72 бали);

15. Вихованців  гуртка  «Країна  майстрів»  Бричківського  сільського  клубу 
Полтавського району Полтавської області. Керівник: Моргунець Світлана 
Іванівна, за роботу «Святковий лісовий букет» (73 бали).

XІІ.  Надати  подяки  Національного  еколого-натуралістичного  центру 
учнівської  молоді  за  цікаве  композиційне  рішення  представлених  на 
конкурс  робіт,  в  номінації        «Новорічний        букет»   таким  учням  та 
колективам:

1. Приходько  Олександрі  Олександрівні,  учениці  3-а  класу  Криворізької 
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  № 19 Криворізької  міської  ради 
Дніпропетровської  області.  Керівник:  Євдокимова  В.А.,  за  роботу 
«Зимова красуня»;

2. Кузь Єгору Антоновичу, учню 1-а класу Криворізької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 19 Криворізької міської ради Дніпропетровської 
області. Керівник: Литвиненко Олена Олександрівна, за роботу  «Свято 
наближається»;

3. Лужецькій  Вікторії,  вихованці  гуртка  «Умілі  руки»  Старосамбірського 
ЦДЮТ Львівської області. Керівник: Матківська Тетяна Михайлівна, за 
роботу «Новорічний букет»;

4. Цалик  Діані,  вихованці  гуртка  «Народні  ремесла»  Пустомитівського 
ЦДЮТ  Львівської  області.  Керівник:  Харитонцева  Ольга  Онисівна,  за 
роботу «Новорічний букет»;

5. Чернушич  Ангеліну  Русланівну,  ученицю  3-Б  класу,  вихованку  гуртка 
«Акварель»  Судилківського  ліцею  Хмельницької  області.  Керівник: 
Сніховська Надія Андріївна, за роботу «Я вітаю Вас»;

6. Стан  Богдані,  вихованці  гуртка  «Юні  охоронці  природи»  Тячівського 
районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Тячівської 
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районної  ради  Закарпатської  області.  Керівник:  Іванюшко  Марина 
Василівна, за роботу «Новорічна фантазія»;

7. Грицяк  Софії  Михайлівні,  вихованці  гуртка  декоративно-ужиткове 
мистецтво  Гаврилівського  ліцею  Переріслянської  сільської  ради 
об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області. Керівник: 
Бойко О.В., за роботу «Зимові квіти»;

8. Вальнюк  Софію,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»  Калуського 
ЦНТТУМ Івано-Франківської області. Керівник: Стасів Надія Зіновіївна, 
керівник гуртка «Юні квітникарі» за роботу «В очікуванні снігу»;

9. Феркаляк  Євгенії  Володимирівні,  вихованці  гуртка  «Флористика» 
Гаврилівського  ліцею  Переріслянської  сільської  ради  ОТГ 
Надвірнянського  району  Івано-Франківської  області.  Керівник:  Петрик 
Світлана Омелянівна, вчитель біології за роботу «Новорічний букет»;

10. Калашник  Марині,  вихованці  гуртка  «Жар-птиця»  Дергачівського 
Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Дергачівської  районної  ради 
Харківської  області  на  базі  КЗ  «Безруківський  ліцей»  Дергачівської 
районної ради Харківської області. Керівник: Гужва Аліна Олександрівна, 
за роботу «Новорічна магія».

XІІІ.  Нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного 
центру  учнівської  молоді  переможців  та  призерів  у  номінації 
«Новорічний         подарунок»:  

За І місце:

1. Білоіваненка  Дениса,  вихованця  гуртка  «Художня  обробка  деревини» 
Комплексу  позашкільної  роботи  з  дітьми  та  юнацтвом  Рубіжанської 
міської  ради  Луганської  області.  Керівник:  Міранков  Олександр 
Васильович, за роботу «Новорічний годинник» (94 бали);

2. Горбаченко  Аліну,  вихованку  гуртка  «Паперові  маги.  Квілінг»  Києво-
Святошинського районного центру творчості молоді «Оберіг» Київської 
області. Керівник: Галушко Наталія Петрівна, за роботу  «Символ року» 
(95 балів);

3. Корнійчук  Соломію  Андріївну,  вихованку  гуртка  «Умілі  руки» 
Вишнівського  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Київської  області. 
Керівник: Тарасенко Валентина Вікторівна, за роботу «Бичок Юрко» (90 
балів);

4. Ліхобабіну  Поліну  Сергіївну,  вихованку  гуртка  «Бісероплетіння» 
Миронівський центр дитячої та юнацької творчості Миронівської міської 
ради  Київської  області.  Керівник:  Смаженко  Валентина  Петрівна,  за 
роботу «Зимові фантазії» (97 балів);

5. Богушевського Максима, вихованці гуртка «Умілі ручки» комунального 
закладу «Центр позашкільної освіти» Тетіївської міської ради Київської 
області.  Керівник:  Отрошенко  Галина  Іванівна,  за  роботу  «Крижана 
феєрія» (97 балів);
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6. Носулич  Анну  Сергіївну,  вихованку  гуртка  «Макраме»  Миронівського 
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Миронівської  міської  ради 
Київської  області.  Керівник:  Піддубна  Тетяна  Борисівна,  за  роботу 
«Гердан «Сніжинка» (96 балів);

7. Супрунець  Наталію,  Супрунець  Анну,  вихованок  гуртка  «Оберіг» 
комунального  закладу  «Сарненський  БДМ» Сарненської  районної  ради 
Рівненської області. Керівник: Комар Галина Іванівна, за роботу «Щедрі 
подарунки мудрої ласунки» (94 бали);

8. Данильченко Ксенію, вихованку гуртка «Бісеринка» Сновського Центру 
дитячої  та  юнацької  творчості  Сновської  міської  ради  Чернігівської 
області. Керівник: Данильченко Діана Олександрівна, за роботу «З Новим 
роком» (93 бали);

9. Вихованців  гуртка  «Майстерня  умілих  рук»  Харліївської  філії  І-ІІ 
ступенів ОЗО «Андрушківський ліцей ім. А.Н. Вітрука» Андрушківської 
селищної ради Житомирської області. Керівник: Мельник В.І., за роботу 
«Набір іграшок «Наші фантазії» (94 бали);

10. Семерей  Світлану,  вихованку  гуртка  «Диво  намистинка»  Шацького 
Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Волинської  області.  Керівник: 
Козак Олена Вікторівна, керівник гуртка, за роботу  «Новорічний гість» 
(92 бали);

11. Войтович  Яну,  вихованку  гуртка  «Чарівний  бісер»  Будинку  дитячої 
творчості  м.  Берестечко  Волинської  області.  Керівник:  Смаль  Інна 
Євгенівна, керівник гуртка, за роботу «Ялинкова прикраса» (90 балів);

12. Кравченко  Вікторію  Сергіївну,  вихованку  гуртка  декоративно-
прикладного  мистецтва  Долинського  Будинку  дитячої  та  юнацької 
творчості Долинської міської ради Івано-Франківської області. Керівник: 
Здобнів Тетяна Миронівна, за роботу «Різдвяна заметіль» (92 бали). 

За ІІ місце:

1. Іванькову  Марію,  вихованку  гуртка  «Фольклорний  гурт  Бохоняни» 
Вінницької  обласної  станції  юних  натуралістів.  Керівник:  Іванькова 
Оксана Володимирівна, керівник гуртка вихованку гуртка «Фольклорний 
гурт Бохоняни» Вінницької обласної станції юних натуралістів, за роботу 
«Символ світла та зародження життя» (83 бали);

2. Волошину  Уляну,  вихованку  гуртка  «Світ  Майстрів»  Києво-
Святошинського районного центру творчості молоді «Оберіг» Київської 
області. Керівник: Шаповал Неля Василівна, за роботу «Ковзани у стилі 
тільда» (82 бали);

3. Ковальову  Богдану,  вихованку  гуртка  «Декоративно-ужиткове 
мистецтво»  Сватівського  районного  молодіжного  центру  Луганської 
області.  Керівник:  Клименко  Антоніна  Володимирівна,  за  роботу 
«Ялиночка» ( 85 балів);

4. Вихованців  гуртка  «Текстильна  скринька»,  Бориспільський  районний 
будинок  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської  області.  Керівник: 
Лукаш Наталія Миколаївна,  за  роботу  «Бичок -  символ наступаючого 
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2021 року» (80 балів);
5. Добрянську  Анастасію  Русланівну,  вихованку  дизайн-студії  «Стильна 

штучка»  Cтавищенського  районного  центру  дитячої  та  юнацької 
творчості  Ставищенської  районної  ради  Київської  області.  Керівник: 
Лозінська  Марина  Леонідівна,  за  роботу  «Я бажаю щастя вам!» (83 
бали);

6. Цушко  Марину  Сергіївну,  вихованку  творчого  учнівського  об’єднання 
«Золоті  ручки»  Вишгородського  міського  центру  художньо-естетичної 
творчості  учнівської  молоді  «Джерело»  Київської  області.  Керівник: 
Кольвах  Олена  Ростиславівна,  за  роботу  «Новорічний  календар» (85 
балів);

7. Майєра  Давіда,  вихованця  гуртка  «Попелюшка»  КЗ  «Путильський 
будинок  творчості»,  учня  4  класу  Путильської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів 
Чернівецької області. Керівник: Майєр Інеса Петрівна, за роботу «Символ 
року» (84 бали);

8. Івончака  Богдана,  учня  9  класу  Бобовецького  НВК  Сторожинецького 
району Чернівецької області. Керівник: Браткевич Лариса Костянтинівна, 
за роботу «Символ 2021» (83 бали);

9. Сафарова  Яшара  Ельшадогли,  учня  Мелітопольської  спеціалізованої 
школи  І-ІІІ  ступенів  №25  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької 
області.  Керівник:  Писаненко  Аліна  Олександрівна,  за  роботу  «Дід 
Мороз» (85 балів);

10. Тарганову  Маргариту,  ученицю  комунального  закладу  «Шелюгівська 
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Якимівської  селищної  ради 
Якимівського району Запорізької області. Керівник: Малая О.В., за роботу 
«Новорічний подарунок» (84 бали);

11. Шокотько  Катерину,  ученицю  7  класу  закладу  освіти  “Троїцька 
загальноосвітня  школа  I-III  ступенів”,  вихованку  гуртка  комунального 
навчального  закладу  “Центр  позашкільної  освіти”  Троїцької  сільської 
ради Дніпропетровської області. Керівник: Верещагіна Інна Михайлівна, 
за роботу «Зимова казка» (82 бали);

12. Гавірко Вікторію,  ученицю 11 класу Шегинівської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів 
Шегинівської ОТГ Львівської області. Керівник: Козьоринська Ярослава 
Степанівна, за роботу «Новорічний подарунок» (83 бали);

13. Онищук  Олену,  вихованку  гуртка  «Паперокручення»  комунального 
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Долинської районної ради» 
Кіровоградської області. Керівник: Гніда Аліна Олександрівна, за роботу 
«В очікуванні дива» (84 бали);

14. Гордієнко  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Мистецтво  нашого  народу» 
комунального  закладу  «Соколівське  навчально-виховне  об’єднання 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Позашкільний центр» Соколівської 
сільської  ради  Кіровоградського  району  Кіровоградської  області». 
Керівник: Васильєва Тетяна Анатоліївна, за роботу «Чарівні шишки» (83 
бали);

15. Петрушка  Богдана,  учня  1  класу  Мирогощанської  загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Мирогощанської сільської ради Дубенського району 
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Рівненської  області.  Керівник:  Островська  Валентина  Миколаївна,  за 
роботу «Ялинкові прикраси» (85 балів);

16. Коїша  Самуїла,  Доманського  Романа,  вихованців  гуртка  «Творча 
майстерня»  Млинівського  будинку  творчості  школярів  Млинівської 
селищної  ради  Рівненської  області.  Керівник:  Гаврилюк  Василина 
Федорівна, за роботу «Новорічна ніч» (84 бали);

17. Олешко Анастасію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» КПНЗ 
«Рафалівський Центр дитячої  та  юнацької  творчості»  Володимирецької 
районної  ради  Рівненської  області.  Керівник:  Скібчик  Галина 
Мирославівна, за роботу «Ялинкові прикраси» (84 бали);

18. Марчука Андрія,  вихованця гуртка «Народна творчості» комунального 
закладу «Районний Будинок учнівської молоді» Дубенської районної ради 
Рівненської  області.  Керівник:  Фонова  Марія  Віталіївна,  за  роботу 
«Чудеса під новий рік» (83 бали);

19. Бондар  Ярославу,  вихованку  гуртка  «Штучні  квіти»  Корецького 
районного  Будинку  школярів  Корецької  районної  ради  Рівненської 
області.  Керівник:  Солоненко  Наталія  Анатоліївна,  за  роботу  «Зимова 
казка» (82 бали);

20. Салійчук Анну, вихованку гуртка «Плетення на рамках» Демидівського 
будинку  творчості  школярів  Демидівської  селищної  ради  Рівненської 
області.  Керівник:  Салійчук  Марія  Володимирівна,  за  роботу 
«Новорічний годинник» (83 бали);

21. Максимчук  Валерію,  вихованку  гуртка  «Креативне  рукоділля» 
комунального  закладу  «Будинок  учнівської  молоді»  Зарічненської 
районної  ради  Рівненської  області.  Керівник:  Бабич  Світлана 
Олександрівна, за роботу «Новорічний олень» (82 бали);

22. Учнів  6  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  с.  Овлочин 
Турійського  району  Волинської  області.  Керівник:  Занчук  Віта 
Миколаївна, керівник гуртка, за роботу «Новорічне диво» (83 бали);

23. Патрай  Тетяну,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»  комунального 
закладу  «Міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської 
молоді Луцької міської ради» Волинської області. Керівник: Самойленко 
Ніна Олексіївна, керівник гуртка, за роботу «Символ року» (84 бали);

24. Комар-Стаховську  Катерину,  ученицю  11  класу  закладу  загальної 
середньої освіти «Великокурінський ліцей» Любешівської селищної ради 
Волинської  області.  Керівник:  Оласюк  Алла  Володимирівна,  педагог-
організатор, за роботу «Казковий годинник» (85 балів);

25. Пантоліка Андрія, учня 5 класу закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів № 8 м. Ковеля Волинської області. Керівник: Кузнецова Ірина 
Миколаївна, керівник класу, за роботу «Казковий годинник» (85 балів);

26. Вихованців гуртка «Філософія квітки» Волинського обласного еколого-
натуралістичного  центру  Волинської  обласної  ради.  Керівник:  Біла 
Наталія Іванівна, за роботу «Новорічний гість» (84 бали);

27. Ліщук  Вадима,  вихованця  гуртка  «Юні  квітникарі»  Володимир-
Волинського районного Будинку школяра Волинської області. Керівник: 
Аверкієва  Галина  Ярославівна,  керівник  гуртка,  за  роботу  «Новорічна 
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іграшка» (86 балів);
28. Коваль  Вікторію  Степанівну,  вихованку  гуртка  декоративно-ужиткове 

мистецтво  Гаврилівського  ліцею  Переріслянської  сільської  ради 
об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області. Керівник: 
Бойко О.В., за роботу «Різдвяний подарунок» (85 балів);

29. Гнатюка  Олександра,  вихованця  гуртка  «Основи  фенології» 
Надвірнянського  РЕНЦ  Івано-Франківської  області.  Керівник:  Гнатюк 
Наталія  Фоківна,  керівник  гуртка  «Основи  фенології»  за  роботу  «Від 
щирого серця» (84 бали);

30. Заїку  Маргариту,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн 
інтер’єру» еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний 
Палац  дитячої  та  юнацької  творчості».  Керівник:  Пузєєва  Світлана 
Миколаївна, за роботу «Бембі» (84 бали);

31. Вихованців  ГПД  3  класу  опорного  закладу  «Засульський  ліцей» 
Лубенського  району  Полтавської  області.  Керівник:  Сербин  О.О.,  за 
роботу «Новорічне деревце» (84 бали).

За ІІІ місце:

1. Малахову  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Берегиня»  Комплексу 
позашкільної  роботи  з  дітьми  та  юнацтвом  Рубіжанської  міської  ради 
Луганської області.  Керівник: Філіппова Ольга Валентинівна, за роботу 
«Бичок» (75 балів);

2. Колле-Васкевича  Святослава,  вихованця  студії  «Кракелюр»  Києво-
Святошинського районного центру творчості молоді «Оберіг» Київської 
області. Керівник: Васкевич Ольга, за роботу  «Святковий вітраж» (75 
балів); 

3. Вихованців гуртка «Сувенір» Сєвєродонецького міського центру еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Луганської  області. 
Керівник: Шамигіна Наталія Олександрівна, за роботу  «Подарунок»  (74 
бали );

4. Володську  Дар’ю  Вікторівну,  ученицю  Глухівського  ліцею-інтернату  з 
посиленою військово-фізичною підготовкою Сумської області. Керівник: 
Зуєва. М.В. за роботу «Чобіток» (75 балів);

5. Ткаченко  Євгенію  Володимирівну,  вихованку  творчого  учнівського 
об’єднання  «Паперова  філігрань»  «Обласна  школа  флористики  та 
фітодизайну» Бугруватського навчально-виховного комплексу: ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-дошкільний  навчальний  заклад  Чернеччинської  сільської  ради 
Охтирського району Сумської області. Керівник: Мурай Олена Іванівна, 
за роботу «Чарівний місяць» (76 балів);

6. Топор  Анну  Володимирівну,  вихованку  гуртка  «Креативне  рукоділля» 
Вишнівського  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Київської  області. 
Керівник:  Шульга  Наталія  Сергіївна,  за  роботу  «Святковий стіл» (72 
бали);

7. Івченко  Анну  Олександрівну,  вихованку  гуртка  «Текстильна  лялька» 
Богуславського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості 
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Богуславської  міської  ради  Київської  області.  Керівник:  Деркаченко 
Вікторія Григорівна, за роботу Лялька «Щедрівочка» (73 бали);

8. Сальську  Крістіну  Романівну,  ученицю  Рокитнянського  КЗЗСО  №5, 
вихованку  гуртка  «Дизайнер»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості 
Рокитнянського  району Київської  області.  Керівник:  Коваленко  Оксана 
Сергіївна, за роботу «Україна колядує-весь світ чує!» (74 бали);

9. Терещенко  Поліну  Віталіївну,  вихованку  гуртка  «Творимо  диво» 
Іванківського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 
області.  Керівник:  Терещенко  Оксана  Леонідівна,  за  роботу  «Веселий 
бичок Боня» (73 бали);

10. Блищик  Оксану  Іванівну,  вихованку  гуртка  «Берегиня»  комунального 
закладу  Кагарлицької  районної  ради  «Кагарлицький  районний  центр 
дитячої  та  юнацької  творчості»  Київської  області.  Керівник:  Лісовенко 
Людмила Іванівна, за роботу «Бичок іде – щастя несе» (72 бали);

11. Базась Анастасію Олександрівну, вихованку гуртка «Народна творчість» 
Центру дитячої та юнацької творчості Рокитнянського району Київської 
області.  Керівник:  Слободяник Ольга Петрівна, за роботу  «Снігуронька 
до Нового року» (70 балів);

12. Вихованців  гуртка  «Лідерландія»  освітнього  округу-опорного  закладу 
освіти  «Шкарівський  академічний  ліцей  -  центр  позашкільної  освіти» 
Київської  області.  Керівник:  Філіпова  В.,  за  роботу  «Новорічні  еко-
іграшки» (72 бали);

13. Терещенко Надію, вихованку гуртка «Народна творчість» Новоодеської 
районної станції юних натуралістів м. Нова Одеса Миколаївської області. 
Керівник:  Іванченко  Ольга  Володимирівна,  за  роботу  «Новорічні 
іграшки» (73 бали);

14. Школьну  Марію  Миколаївну,  вихованку  гуртка  «Чарівниця» 
комунального  закладу  Таращанської  районної  ради  «Таращанський 
районний центр творчості дітей та юнацтва «Веселка» Київської області. 
Керівник: Школьна Світлана Василівна, за роботу «Новорічна казка» (73 
бали);

15. Ліниву Софію Михайлівну, вихованку гуртка «Дизайн та конструювання 
іграшки»  комунального  закладу  Таращанської  районної  ради 
«Таращанський  районний  центр  творчості  дітей  та  юнацтва  «Веселка» 
Київської  області.  Керівник:  Гороховська  Світлана  Валентинівна,  за 
роботу «Новорічна казка» (73 бали);

16. Меденко Катерину Русланівну,  ученицю філії  Зеленопідського ОЗЗСО 
Каховської  районної  ради  Херсонської  області  «Дмитрівська  гімназія». 
Керівник: Дмитрієва Т.Я., за роботу «Бичок Федя» (73 бали);

17. Сандуленка  Домініка,  учня  1-Б  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ 
ступенів №3 Новокаховської міської ради Херсонської області. Керівник: 
Копил Олеся Волимирівна, за роботу «Зимова ніжність» (74 бали);

18. Ковальову Ганну,  вихованку студії  декоративно-ужиткового мистецтва 
Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  м.  Мирноград  Донецької  області. 
Керівник:  Харченко  Зорина  Фахраддинівна,  за  роботу  «Символ  2021 
року» (74 бали);
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19. Андрусишина Володимира, учня 2 класу Городоцького НВК № 2 «ЗОШ І 
ступеня-гімназія» м. Городок Львівської області. Керівник: Стефанишин 
Оксана Володимирівна, за роботу «Новорічний подарунок» (73 бали);

20. Віхоть  Анну,  вихованку  гуртка  «Природа,  фантазія,  творчість» 
комунального  закладу  Львівської  обласної  ради  «Львівський  обласний 
центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді».  Керівник: 
Медведєва  Оксана  Володимирівна,  за  роботу  «Новорічний подарунок» 
(73 бали);

21. Гонтар  Кіру  Сергіївну,  вихованку  КПНЗ  «Южненський  міський  клуб 
юних  техніків  «Чорноморець»  Одеської  області.  Керівник:  Харланова 
Тетяна Петрівна, керівник гуртка «Сузір’я», за роботу «Зимова казка» (73 
бали);

22. Михайлевську  Катерину,  Онопрієнко  Софію  –  вихованок  КЗ 
«Березівський міський центр дитячої та юнацької творчості» Березівської 
міської  ради  Одеської  області.  Керівник:  Іванів  Наталія  Анатоліївна, 
керівник гуртка «Рукоділля», за роботу «Новий рік вже наступає, Ельф-
чаклунчик всіх вітає!» (75 балів);

23. Сичову  Софію,  вихованку  гуртка  декоративно-ужиткового  мистецтва 
«Оберіг»  Цукрозаводського  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ 
ступенів-заклад  позашкільної  освіти  Приютівської  селищної  ради 
Олександрійського  Кіровоградської  області.  Керівник:  Данілова  Анна 
Віталіївна, за роботу «Різдвяний янгол» (72 бали);

24. Покотило Анастасію, вихованку гуртка «Художня вишивка»; Мацишина 
Валентина, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» комунального 
закладу «Острозький районний Будинок школяра» Острозької  районної 
ради  Рівненської  області.  Керівники:  Кичалюк  Валентина  Леонідівна, 
Кичалюк Олексій Олексійович,  за  роботу  «Новорічний подарунок» (73 
бали);

25. Кібиш  Юлію  Михайлівну,  ученицю  8-А  класу  Сарненської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 Рівненської області. Керівник: 
Кібиш  Тетяна  Григорівна,  вчитель  трудового  навчання,  за  роботу 
«Серветочка-сніжинка» (70 балів);

26. Климчук  Владиславу,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн 
інтер’єру» Дитячо-юнацького центру  туризму та  екологічної  роботи м. 
Славути Хмельницької області.  Керівник: Верещук Ганна Йосипівна, за 
роботу «Сова» (70 балів);

27. Ніколайчук  Юлію  Романівну,  ученицю  2-Б  класу,  вихованку  гуртка 
«Акварель»  Судилківського  ліцею  Хмельницької  області.  Керівник: 
Сніховська Надія Андріївна, за роботу «Черевичок Санти» (72 бали);

28. Попова  Микиту  Миколайовича,  учня  1-А  класу,  вихованця  гуртка 
«Акварель»  Судилківського  ліцею  Хмельницької  області.  Керівник: 
Сніховська Надія Андріївна, за роботу «Черевичок Санти» (72 бали);

29. Коваль  Діану  Вадимівну,  ученицю 2-Б  класу  Шепетівської  ЗОШ І-ІІІ 
ступенів  №  3  Хмельницької  області.  Керівник:  Поліщук  Світлана 
Анатоліївна, за роботу «Три мішки щастя» (73 бали);

30. Дудаш Дарью Михайлівну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 
Хустського районного Центру позашкільної  роботи Хустської  районної 
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державної адміністрації Закарпатської області. Керівник: Дудаш Михайло 
Іванович, за роботу «Зима срібної землі» (73 бали); 

31. Маркулинець  Максима,  вихованця  гуртка  «Природа  рідного  краю» 
Виноградівського  райЕНЦ  Закарпатської  області.  Керівник:  Лихтей 
Тетяна Василівна, за роботу «Святковий чобіток» (74 бали);

32.Осмоловську  Олександру,  вихованку  Центру  дитячої  та  юнацької 
творчості  Попільнянської  селищної  ради  Житомирської  області. 
Керівник: Щербатюк Н.І., за роботу «Зимова красуня» (73 бали);

33.Пискун Ангеліну, вихованку КЗ «Центр учнівської творчості» Любарської 
селищної  ради Житомирської  області.  Керівник:  Римар Л.А.,  за  роботу 
«Ялинкова іграшка» (72 бали);

34.Сивак Марію Віталіївну,  вихованку гуртка  «Умілі  руки» комунального 
закладу  позашкільної  освіти  «Ватутінська  станція  юних  техніків» 
Ватутінської міської ради Черкаської області. Керівник: Здоровило Юлія 
Анатоліївна, за роботу «Новорічна казка» (73 бали);

35.Диму Владиславу Ігорівну, вихованку гуртка «Умілі руки» комунального 
закладу «Районний будинок дітей та юнацтва Городищенської районної 
ради» Черкаської  області.  Керівник:  Денисенко Світлана Олексіївна,  за 
роботу «Символи року» (73 бали);

36.Шостака  Михайла,  учня  8  класу  Вілійського  НВК  «загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ст. - дошкільний навчальний заклад» Шумського 
району Тернопільської області. Керівник: Шостак Катерина Василівна, за 
роботу «Різдвяна ніч» (72 бали);

37.Мельничук Вероніку, Марчук Соломію, учнів 9 класу гімназії с. Трубки-
філія Павлівського ліцею Павлівської сільської ради Волинської області. 
Керівник: Гусинська Світлана Василівна, керівник гуртка, за роботу «На 
порозі Новий рік…» (73 бали);

38.Тишик  Дарину,  вихованку  гуртка  «Виготовлення  іграшок-сувенірів» 
Старовижівського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Волинської 
області. Керівник: Оліферчук Ірина Петрівна, керівник гуртка, за роботу 
«Новорічна іграшка» (74 бали);

39. Филюка Віктора Дмитровича, вихованця гуртка «Екологічна майстерня» 
Бабченського навчально-виховного комплексу Богородчанського району 
Івано-Франківської області. Керівник: Катрич Л.Д., за роботу «Рукавиця 
святого Миколая» (70 балів);

40. Мельник  Марію  Іванівну,  вихованку  гуртка  «Виготовлення  виробів  з 
бісеру»  Солотвинського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості 
Богородчанського району Івано-Франківської області. Керівник: Неголюк 
Леся Ярославівна, за роботу «Сумочка-подаруночок» (72 бали);

41. Гогільчин Софію Дмитрівну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 
Солотвинського будинку дитячої та юнацької творчості Богородчанського 
району  Івано-Франківської  області.  Керівник:  Уманців  Тетяна 
Михайлівна, за роботу «Різдвяний ангел» (72 бали);

42.Катрича  Андрія  Романовича,  вихованця  гуртка  «Народна  творчість» 
Солотвинського будинку дитячої та юнацької творчості Богородчанського 
району Івано-Франківської області. Керівник: Катрич Л.Д., за роботу  «В 
очікуванні свята» (73 бали);
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43. Диндин  Каріну  Михайлівну,  вихованку  гуртка  «Юні  винахідники» 
Долинської Станції юних техніків Івано-Франківської області. Керівник: 
Вінтоняк Христина Ярославівна, за роботу «Святковий гном» (72 бали);

44. Шумей Софію Ярославівну, Трач Софію Ярославівну – вихованок гуртка 
«Геометричне  моделювання»  Долинської  Станції  юних  техніків  Івано-
Франківської  області.  Керівник:  Пірко  Галина  Михайлівна,  за  роботу 
«Сніговик-витівник» (72 бали);

45. Галько  Катерину  Ярославівну,  вихованку  гуртка  «Фітодизайн»  Івано-
Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  Івано-Франківської 
області.  Керівник:  Марущак Оксана Анатоліївна,  за роботу  «Новорічна 
куля» (70 балів);

46. Твердохліб  Оксану,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво» 
Надвірнянського  РЦДТНПВМ  Івано-Франківської  області.  Керівник: 
Кисляк Катерина Василівна, керівник гуртка «Образотворче мистецтво» 
за роботу «Новорічний бичок» (73 бали);

47. Амельченко  Світлану,  ученицю  КЗ  «Куп’янська  спеціальна  школа» 
Харківської обласної ради Харківської області. Керівник: Олійник Ольга 
Миколаївна, за роботу «Ангел запалює зірки» (70 балів);

48. Зубахіну Жанну, ученицю 2-А класу Сахновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№  2  Сахновщинської  районної  ради  Харківської  області.  За  роботу 
«Новорічний чобіток» (70 балів);

49. Васильченко  Єву,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн 
інтер’єру» еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний 
Палац  дитячої  та  юнацької  творчості».  Керівник:  Пузєєва  Світлана 
Миколаївна, за роботу «Золоте яйце» (74 бали);

50. Горбовську Анастасію Дмитрівну, ученицю 2-Б класу опорного закладу 
«Засульський ліцей» Лубенського району Полтавської області. Керівник: 
Бойко С.В., за роботу «Веселий сніговичок» (73 бали);

51. Перепелицю Юлію Володимирівну, ученицю Зіньківського ліцею імені 
М.К.  Зерова  Зіньківської  районної  ради Полтавської  області.  Керівник: 
Приходько Віра Володимирівна,  за роботу  «Загадай бажання в Новий 
рік» (73 бали);

52. Горевого  Нікіту,  учня  1  класу  Пальчиківського  навчально-виховного 
комплексу  Полтавського  району  Полтавської  області.  Керівник: 
Дмитренео Ольга Олексіївна, за роботу «Ялинка-веселинка» (74 бали);

53. Петрик Любов, ученицю Лубенського закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ  ступенів  №  4  Полтавської  області.  Керівник:  Тягній  Лариса 
Василівна, за роботу «Символ 2021» (73 бали);

54. Корячку Катерину, вихованку Решетилівського дошкільного навчального 
закладу  «Ромашка»  Решетилівської  міської  ради  Полтавської  області. 
Керівник:  Кругова  Таїсія  Іванівна,  за  роботу  «Казка  дитинства» (75 
балів); 

55. Спільну  Єву,  вихованку  Решетилівського  дошкільного  навчального 
закладу  «Ромашка»  Решетилівської  міської  ради  Полтавської  області. 
Керівник: Кругова Таїсія Іванівна, за роботу «Новорічна парасолька» (75 
балів);

56. Микитенко Єсенію, вихованку гуртка «Первоцвіт» Зіньківської районної 



70

станції  юних  техніків  Полтавської  області.  Керівник:  Ландик  Майя 
Іванівна, за роботу «Снігуронька» (73 бали);

57. Вихованців  гуртка  «Країна  майстрів»  Бричківського  сільського  клубу 
Полтавського району Полтавської області. Керівник: Моргунець Світлана 
Іванівна, за роботу «Всі чекають подарунків» (74 бали);

58. Пономаренко  Єву,  ученицю  Горішньоплавнівської  спеціалізованої 
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  4  з  поглибленим  вивченням 
англійської  мови  Полтавської  області.  Керівник:  Кравченко  Юлія 
Анатоліївна, за роботу «Подарунок від Миколайчика» (73 бали);

59. Дайментову  Євгенію,  ученицю  комунального  закладу  «Полтавська 
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  11».  Керівник:  Рева  Ніна 
Миколаївна, за роботу «Дудусь лісовичок» (73 бали);

60. Краснощок  Уляну,  вихованку  гуртка  «Юні  охоронці  природи» 
Кременчуцького  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді 
Полтавської  області.  Керівник:  Галата  Наталія  Василівна,  за  роботу 
«Символ року» (72 бали);

61. Щукіну  Камілу,  вихованку  Миргородського  міського  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Полтавської  області. 
Керівник: Макаренко Тетяна Віталіївна, за роботу «Зимовий сніговичок» 
(73 бали);

62. Вихованців гуртка «Чарівна майстерня» комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості» Терешківської сільської ради Полтавської 
області.  Керівник:  Мосюндзь  Наталія  Іванівна,  за  роботу  «Різдвяний 
затишок оселі» (74 бали);

63. Козинець  Анну,  ученицю  6-Б  класу  Горішньоплавнівської 
спеціалізованої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  5  імені  Л.І. 
Бугаєвської Полтавської області. Керівник: Баклагіна Ніна Вікторівна, за 
роботу «Сніговик» (74 бали);

64. Спільну  Єву,  вихованку  Решетилівського  дошкільного  навчального 
закладу  «Ромашка»  Решетилівської  міської  ради  Полтавської  області. 
Керівник: Кругова Таїсія Іванівна, за роботу «Лісова хатинка» (73 бали);

65. Андреєву  Поліну,  учениці  Полтавської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ 
ступенів  №  29.  Керівник:  Таран  Тетяна  Володимирівна,  за  роботу 
«Чобітки Діда Мороза» (73 бали).

XІV.  Надати  подяки  Національного  еколого-натуралістичного  центру 
учнівської  молоді  за  цікаве  композиційне  рішення  представлених  на 
конкурс  робіт,  у  номінації  «Новорічний  подарунок» таким  учням  та 
колективам:

1. Шелестяну  Богдану,  вихованцю  гуртка  «Юні  фотонатуралісти» 
Луганського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості 
учнівської  молоді.  Керівник:  Матвієвська  Оксана  Володимирівна,  за 
роботу «З Новим роком НЕНЦ»;

2. Мілліон  Поліні,  вихованці  гуртка  майстерні  «Майстер»  Києво-
Святошинського районного центру творчості молоді «Оберіг» Київської 
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області.  Керівник:  Гоменюк  Наталія  Йосипівна,  за  роботу  «Різдвяний 
янгол»;

3. Кондратенку  Нікіті,  вихованцю  гуртка  «Майстерність»  Києво-
Святошинського районного центру творчості молоді «Оберіг» Київської 
області. Керівник: Морозова Галина Іванівна, за роботу «Лісова пригода»;

4. Халюк Кірі Євгенівні, учениці Глухівського ліцею-інтернату з посиленою 
військово-фізичною підготовкою Сумської області. Керівник: Зуєва. М.В. 
за роботу «Новорічна іграшка»;

5. Скляр  Камілі  В’ячеславівні,  вихованці  гуртка  «Креативне  рукоділля» 
Вишнівського  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Київської  області. 
Керівник: Шульга Наталія Сергіївна, за роботу «Святковий подарунок»;

6. Гавриляк Роксолані Михайлівні, учениці Розтоківського ліцею Косівської 
районної  ради  Івано-Франківської  області  Керівник:  Матичук  Уляна 
Тарасівна, за роботу «Казкове дерево» ;

7. Неділько Олесю Вікторівну,  вихованку гуртка  «Петриківський розпис» 
комунального  закладу  Таращанської  районної  ради  «Таращанський 
районний центр творчості дітей та юнацтва «Веселка» Київської області. 
Керівник:Злочевська Альона Євгенівна, за роботу «Новорічна казка» ;

8. Омельченко  Софії  Олексіївні,  Нижник  Дар’ї  Олексіївні,  вихованкам 
гуртка  «Дівоча  скриня»  Вишгородського  районного  Центру  художньої 
творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді  «Дивосвіт»  Київської  області. 
Керівник: Кононенко Марина Миколаївна,  за роботу  «Новорічні гноми 
Леся і Шоша» ;

9. Буялі  Нікіті  В’ячеславовичу,  учню  Лебедівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів, 
вихованцю  Вишгородського  районного  Центру  художньої  творчості 
дітей,  юнацтва  та  молоді  «Дивосвіт»  Київської  області.  Керівник: 
Левковець Валентина Миколаївна, за роботу «Чарівний чобіток» ;

10. Кононенко  Наталії  Леонідівні,  вихованці  гуртка  «Паперопластика» 
Вишгородського районного Центру художньої творчості  дітей,  юнацтва 
та  молоді  «Дивосвіт»  Київської  області.  Керівник:  Красновид  Жаннета 
Георгіївна, за роботу «Ялинкові прикраси» ;

11. Прус  Маргариті,  учениці  Запорізької  гімназії  №33 Запорізької  міської 
ради  Запорізької  області.  Керівник:  Швець  С.А.,  за  роботу  «Диво-
чобіток» ;

12. Пушці  Анастасії,  вихованці  гуртка  «Тварини  в  нашому  житті» 
комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості 
учнівської  молоді»  Херсонської  обласної  ради,  учениці  4  класу 
Комишанської  загальноосвітньої  школи  №26  Херсонської  міської  ради 
Херсонської області. Керівник: Коваленко Інна Володимирівна, за роботу 
«Символ року з подарунками» ;

13. Мартиненко  Віолетті,  вихованці  гуртка  «Основи  фенології»  КПНЗ 
«Районна  станція  юних  натуралістів»  Покровської  районної  ради 
Донецької  області.  Керівник:  Перова  Н.М.,  за  роботу  «Бичок-символ 
року» ;

14. Яровій Софії, учениці 9 класу, вихованці комунального опорного закладу 
освіти  “Кислянська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів”  Зайцівської 
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сільської  ради  Дніпропетровської  області.  Керівник:  Ярова  Катерина 
Анатоліївна, за роботу «Гноми бажань» ;

15. Марфіну  Миколі  Івановичу,  вихованцю  зразкового  гуртка 
образотворчого  мистецтва  «Спектр»  комунального  закладу  «Будинок 
культури  Піщанської  сільської  ОТГ»  Новомосковського  району 
Дніпропетровської області. Керівник: Чорна Ольга Миколаївна, за роботу 
«Божий храм» ;

16. Китайгорі  Богдану  Анатолійовичу,  Китайгорі  Діані  Анатоліївні  - 
вихованцям  зразкового  гуртка  образотворчого  мистецтва  «Спектр» 
комунального  закладу  «Будинок  культури  Піщанської  сільської  ОТГ» 
Новомосковського  району  Дніпропетровської  області.  Керівник:  Чорна 
Ольга Миколаївна, за роботу «Чобітки Санта Клауса» ;

17. Іноземцевій  Анджеліні  Русланівні,  вихованці  гуртка  «Природа  і 
фантазія»  комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр 
дитячої  та  юнацької  творчості  «Сонях»  Криворізької  міської  ради 
Дніпропетровської  області.  Керівник:  Паук  Н.В.,  за  роботу  «Різдвяна 
коза» ;

18. Рибці Анастасії  Костянтинівні,  вихованці гуртка «Природа і  фантазія» 
комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та 
юнацької творчості «Сонях» Криворізької міської ради Дніпропетровської 
області. Керівник: Паук Наталія Віталіївна, за роботу «Сніговик вітає» ;

19. Мигуль  Марії  Олександрівні,  вихованці  гуртка  «Арт-майстерня» 
комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та 
юнацької творчості «Сонях» Криворізької міської ради Дніпропетровської 
області. Керівник: Горельська М.В., за роботу «Теплий вечір»;

20. Ониськевичу  Віталію  Миколайовичу,  учню  5-А  класу  Сарненської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 Рівненської області. Керівник: 
Кібиш  Тетяна  Григорівна,  вчитель  трудового  навчання,  за  роботу 
Гольниця «Сніговичок»;

21. Карпіну  Роману  Олександровичу,  вихованцю  гуртка  «Випалювання» 
Ізяславського Будинку творчості дітей та юнацтва Шепетівського району 
Хмельницької  області.  Керівник:  Карпіна  Ірина  Миколаївна,  за  роботу 
«Подарунок мамі»;

22. Самчук  Анні  Олександрівні,  вихованці  гуртка  «М’яка  іграшка» 
Ізяславського Будинку творчості дітей та юнацтва Шепетівського району 
Хмельницької  області.  Керівник:  Карпіна  Ірина  Миколаївна,  за  роботу 
«Зимовий гість»;

23. Панчошній  Ірині  Володимирівні,  вихованці  гуртка  «Паперопластика» 
Ізяславського Будинку творчості дітей та юнацтва Шепетівського району 
Хмельницької  області.  Керівник:  Карпіна  Ірина  Миколаївна,  за  роботу 
«Раз, два, три – ялиночка гори»;

24. Панчошній  Ірині  Володимирівні,  вихованці  гуртка  «Паперопластика» 
Ізяславського Будинку творчості дітей та юнацтва Шепетівського району 
Хмельницької  області.  Керівник:  Карпіна  Ірина  Миколаївна,  за  роботу 
«Казкова сніжинка»;

25. Бухонку Івану Олександровичу, вихованцю гуртка «Початкове технічне 
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моделювання»  Ізяславського  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва 
Шепетівського  району Хмельницької  області.  Керівник:  Ткачук Оксана 
Миколаївна, за роботу «Ялинкова іграшка «Бичок»;

26. Василенко  Діані  Сергіївні,  вихованці  гуртка  «Чарівні  долоньки» 
Ізяславського Будинку творчості дітей та юнацтва Шепетівського району 
Хмельницької області. Керівник: Мартинюк Олена Олексіївна, за роботу 
«Улюблена зимова пташка»;

27. Семенович  Катерині  Вікторівні,  вихованці  гуртка  «Умілі  ручки» 
Борисівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів дитячий садок» Шепетівського району Хмельницької області. 
Керівник: Фіялко Ольга Володимирівна, за роботу «Дівчинці перлинці»;

28. Петруку  Денису,  вихованцю  гуртка  «Народна  творчість»  Дитячо-
юнацького  центру  туризму  та  екологічної  роботи  м.  Славути 
Хмельницької області. Керівник: Петрук Світлана Миколаївна, за роботу 
«Новорічний символ»;

29. Горох  Оксані,  вихованці  гуртка  «Природа  рідного  краю»  Дитячо-
юнацького  центру  туризму  та  екологічної  роботи  м.  Славути 
Хмельницької  області.  Керівник:  Нікітчук  Тетяна  Олександрівна,  за 
роботу «Новорічне оленятко»;

30. Терезюк Лізі Ігорівні, вихованці гуртка «Витинанка» Будинку творчості 
дітей  та  юнацтва  Красилівської  міської  ради  Хмельницької  області. 
Керівник:  Чорноус  Валентина  Олександрівна,  за  роботу  «Новорічний 
вогник»;

31. Панасюк Олександрі Олександрівні,  учениці 7-А класу Хмельницького 
НВК  №  7.  Керівник:  Макарова  Ірина  Валеріївна,  асистент  вчителя 
інклюзивного класу, за роботу «Гостинці для білочки»;

32. Ліщенку  Богдану  Олеговичу,  вихованцю  гуртка  «Оригамі» 
Дережнянського  районного  будинку  творчості  дітей  та  юнацтва 
Хмельницької  області.  Керівник:  Ліщенко  Інна  Миколаївна,  за  роботу 
«Новорічний дзвоник»;

33. Демченко Дар’ї, Максимець Катерині, Крикун Олександрі – здобувачам 
освіти  5-А класу Козелецької  гімназії  № 1  Козелецької  селищної  ради 
Чернігівської  області.  Керівник:  Мачача  Ірина  Миколаївна,  за  роботу 
Листівка «З Новим роком»;

34. Богдан Богдані, учениці Міжгірської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. А. Волошина 
стм. Міжгір’я Хустського району Закарпатської області. Керівник: Богдан 
Ярослава Василівна, за роботу «Символ року»;

35. Ерфан Амелії, вихованці гуртка «Паперові фантазії» Боронявської ЗОШ 
І-ІІІ  ступенів Хустської  районної  державної  адміністрації  Закарпатської 
області.  Керівник:  Ерфан Мар’яна  Василівна,  за  роботу  «Символ  року 
2021»;

36. Цітелашвілі  Олександрі,  учениці  Бердичівського міського ліцею № 15 
Житомирської області. За роботу «Новорічна красуня»;

37. Вихованцям гуртків: «Фітодизайн», «Веселкова палітра», «Витинанка», 
«Берегиня», «Мистецтво нашого народу» Скалатського будинку школярів 
Скалатської міської ради Підволочиського району Тернопільської області. 
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Керівники:  Пашкевич  Н.М.,  Гуменюк  Н.І.,  Миськів  Р.С.,  Палац  Н.Л., 
Костюк А.Д.,  за роботу  «Набір новорічно-різдвяних листівок «Зимова 
казка»;

38. Боголюбовій  Анастасії  Романівні,  вихованку  Черкаського  районного 
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Черкаської  області.  Керівник: 
Литвяк Катерина Павлівна, за роботу «Свято в хату»;

39. Яровій  Софії  Віталіївні,  ученицю  2-Б  класу  Смілянської 
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №7  Смілянської  міської  ради 
Черкаської  області.  Керівник:  Єфімова  Лілія  Петрівна,  за  роботу  «З 
Новим роком»;

40. Лимар  Марії  Олегівні,  вихованці  гуртка  «Мистецтво  нашого  народу» 
Єрківського комунального закладу позашкільної освіти «Будинок дитячої 
та  юнацької  творчості»  Єрківської  селищної  ради  Черкаської  області. 
Керівник:  Якшова  Леся  Григорівна,  за  роботу  «Янгол,  що  приносить 
свято»;

41. Басмат  Світлані,  вихованці  гуртка  «Печворк»  Будинку  дитячої  та 
юнацької  творчості  Цуманської  ОТГ  Волинської  області.  Керівник: 
Мацюк Ольга Іванівна, керівник гуртка, за роботу «Корівка»;

42. Кушлику Макару Феліксовичу,  вихованцю гуртка «Технічний дизайн» 
Івано-Франківського  міського  центру  науково-технічної  творчості 
учнівської  молоді.  Керівник:  Балагура  Ольга  Романівна,  за  роботу 
«Ангелик»;

43. Худик  Анастасії  Романівні,  вихованці  гуртка  «Початкове  технічне 
моделювання»  Івано-Франківського  міського  центру  науково-технічної 
творчості  учнівської  молоді.  Керівник:  Балагура  Ольга  Романівна,  за 
роботу «Сніжинка»;

44. Сухоручко  Богдані  Михайлівні,  вихованці  гуртка  «Юні  квітникарі-
флористика»  Бабченського  навчально-виховного  комплексу 
Богородчанського району Івано-Франківської області. Керівник: Олійник 
Наталія Михайлівна, за роботу «Святковий гість»;

45. Мартинюк Марії Михайлівні, вихованці гуртка «Екологічна майстерня» 
Бабченського навчально-виховного комплексу Богородчанського району 
Івано-Франківської області. Керівник: Катрич Л.Д., за роботу «Сніговик»;

46. Наум Юліані Андріївні, вихованці гуртка «Квітникарі-аранжувальники» 
Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  Івано-
Франківської  області.  Керівник:  Сав’як  Людмила  Ігорівна,  за  роботу 
«Новорічний дзвіночок»;

47. Дутчин  Адріані,  вихованці  гуртка  «Моделювання  іграшок-сувенірів» 
Богородчанського центру позашкільної освіти Івано-Франківської області. 
Керівник: Рубінська Світлана Дмитрівна, за роботу «Веселі пряники»;

48. Ситник  Анастасії,  учениці  КЗ  «Куп’янська  спеціальна  школа» 
Харківської обласної ради Харківської області. Керівник: Олійник Ольга 
Миколаївна, за роботу «Різдвяний дзвіночок»;

49. Вихованцям  гуртка  «Природа  рідного  краю»  Сахновщинської  станції 
юних  натуралістів  Сахновщинської  районної  ради  Харківської  області. 
Керівник: Будаєва Н.С., за роботу «Подарунок»;
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50. Осадчому  Денису  Євгенійовичу,  учню  3-А  класу  опорного  закладу 
«Засульський ліцей» Лубенського району Полтавської області. Керівник: 
Німич В.В., за роботу «Чобіток Діда Мороза»;

51. Голобородьку Володимиру Олександровичу,  учню 2-А класу опорного 
закладу  «Засульський  ліцей»  Лубенського  району  Полтавської  області. 
Керівник: Гуріна Р.І., за роботу «Веселі свята»;

52. Карабанець Анні Володимирівні, учениці Зіньківського ліцею імені М.К. 
Зерова  Зіньківської  районної  ради  Полтавської  області.  Керівник: 
Приходько Віра Володимирівна, за роботу «Новорічне диво»;

53. Студінському  Володимиру,  учню  філії  «Жуківська  загальноосвітня 
школа І ступеня» опорного закладу «Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1» Полтавської області. Керівник: Жмудь Ірина Анатоліївна, 
за роботу «Різдвяний бичок»;

54. Пестяковій Анастасії, вихованці гуртка народної творчості «Майстриня» 
Хорольського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості 
Полтавської області.  Керівник: Шепель Алла Володимирівна, за роботу 
«Гном»;

55. Костик Олександрі Олександрівні, учениці 5-Б класу Зіньківського ліцею 
ім..М.К.Зерова Зіньківської районної ради Полтавської області. Керівник: 
Калатура  Наталія  Леонідівна,  вчитель  образотворчого  мистецтва, 
керівник  гуртка  образотворчого  мистецтва  «Веселковий  пензлик»  за 
роботу «Новорічне янголятко-подарунок для малятка».

Директор Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ
                                 


	НАКАЗУЮ:

