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

НАКАЗ
м. Київ

«15» березня 2021 р. № 24

Про підсумки проведення
Всеукраїнського конкурсу
«Український сувенір»

Відповідно  до  затвердженого  Міністерством  освіти  і  науки  України 
плану роботи НЕНЦ на 2021 рік, з 8 по 22 січня 2021 року Школою народних 
ремесел Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
МОН  України  була  проведено  конкурс  «Український  сувенір»  (далі  - 
конкурс), (положення, затверджене методичною радою НЕНЦ, протокол № 1 
від 02.12.08; доповнений 05.12.12).

У  Всеукраїнському  конкурсі  взяли  участь  577 учасників:  учні  та 
учнівські  колективи закладів  позашкільної  та  загальної  середньої  освіти з 
двадцяти трьох областей України та міста Києва, а також родинні колективи 
різних  вікових  груп,  дорослі  шанувальники  народної  творчості.  На  огляд 
широкого загалу учнівської молоді,  педагогів,  батьків,  гостей Центру були 
представлені  різноманітні  творчі  роботи,  які  відповідають  визначенню 
«український сувенір» і  які  є  зразками традиційних і  копіями стародавніх 
іграшок, дизайнерські вироби, сучасні саморобні іграшки і предмети вжитку. 
В  роботах  поєднуються  національні  художні  та  виховні  традиції  із 
елементами творчого мислення сучасних майстрів. 

Конкурс  «Український  сувенір»  проводиться  із  метою  виховання 
національного  світогляду  учнівської  молоді  через  пізнання  народного 
мистецтва;  залучення  молодого  покоління  до  джерел  і  процесу  творення 
українського  народного  мистецтва;  сприяння  налагодженню  духовного 
контакту  дитини  та  батьків  через  залучення  їх  до  спільної  творчості  на 
традиційному ґрунті; стимулювання розвитку творчого пошуку, художнього 
смаку  при  виконанні  креативних  робіт  з  використанням  традиційних 
матеріалів  і  технік;  співпраці  і  обміну  досвідом  між  осередками  дитячої 
творчості, культурно-освітніми установами; популяризації дитячої художньої 
творчості через засоби масової інформації.

За умовами конкурсу, всі учасники розподіляються за такими віковими 
категоріями:

I вікова категорія-діти 6-11 років;
II вікова категорія – підлітки 12-16 років;
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III вікова категорія – учасники від 17 років (дорослі).
Журі конкурсу відмічає високий естетичний рівень виконання багатьох 

конкурсних робіт, традиційність, символіку, пошуково-дослідницький підхід 
при  виготовленні  зразків  сувенірів,  творчу  самореалізацію,  гармонічний 
розвиток  талановитої  учнівської  молоді  та  готовність  до соціокультурного 
діалогу в поліетнічному світі.

На  підставі  рішення  журі  Всеукраїнського  конкурсу  «Український 
сувенір»,

НАКАЗУЮ:

За активну участь у пошуково-дослідницькій діяльності з питань 
пізнання джерел і  процесу створення виробів декоративно-ужиткового 
мистецтва, творчу самореалізацію та наполегливість, велику повагу до 
живих духовних традицій нашого народу та сприяння вихованню добрих 
родинних  цінностей  нагородити  грамотою  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 
України переможців, призерів та учасників Всеукраїнського оконкурсу 
«Український сувенір» за списком згідно з додатками 1-14. 

Додатки на 59 сторінках. 

Директор Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ
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Додаток 1 до наказу НЕНЦ 
№18 від 21.02.2020 р. 

Список переможців Всеукраїнського
конкурсу «Український сувенір» 

для нагородження грамотою НЕНЦ 
за I місце учасники I вікової категорії 

(діти 6-11 років):

1. Бойко  Тетяна  Геннадіївна,  2002  року  народження,  вихованка 
гуртка  «Майстриня»  Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості  Згурівської 
районної ради, за творчу роботу «Прикраса «Калинка» (78 балів).

2. Федусова  Каміла  Вікторівна,  10  років,  Народний  художній 
колектив  студія  образотворчих  мистецтв  "Журавочка"  Комунального 
позашкільного  навчального  закладу  "Міський  палац  дитячої  та  юнацької 
творчості "Горицвіт" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 
за творчу роботу "Музики (дві фігури)" (98 балів).

3. Семенишин Анна  Віталіївна,  2012  року  народження,  вихованка 
гуртка  «Юні  винахідники»  Івано-Франківської  області,  міста  Долина,  за 
творчу роботу «Квіти України» (97 балів).

4. Семенишин Анна  Віталіївна,  2012  року  народження,  вихованка 
гуртка «Технічне конструювання та моделювання» Долинська Станція юних 
техніків, за творчу роботу «Квіти України» (97 балів).

5. Огоренко Артур Андрійович, 2011 року народження, вихованець 
гуртка  «Початкове  технічне  моделювання»  Долинська  Станція  юних 
техніків, за творчу роботу «Символ Нового року» (97 балів).

6. Твердяк  Анастасія,  вихованка  гуртка  «Веселка»,  Сокальського 
будинку  дитячої  та  юнацької  творчості,  за  творчу  роботу  «Сувенір 
«Шкатулка» (97 балів).

7. Втерковська  Віолетта,  вихованка  гуртка  «Юні  художники-
анімалісти»,  КЗ  ЛОР  «ЛОЦЕНТУМ»,  за  творчу  роботу  «Сувенір 
«Яворівський коник» (97 балів).

8. Чмєль Денис Павлович, 2014 року народження, вихованець гуртка 
«Козацько-лицарський  гарт»  Зеленської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ 
ступенів,  філії  Петрівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів 
Петрівської  районної  ради  Кіровоградської  області,  за  творчу  роботу 
«Берегині домашнього затишку» (100 балів). 

9. Макарюк Андрій Віталійович, 2014 року народження, вихованець 
гуртка «Козацько-лицарський гарт» Зеленської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів,  філії  Петрівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів 
Петрівської  районної  ради  Кіровоградської  області,  за  творчу  роботу 
«Берегині домашнього затишку» (100 балів). 

10. Буднікова  Тетяна  Євгенівна,  2010  року  народження,  вихованка 
комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів,  центр  естетичного  виховання 
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«Натхнення»  Кіровоградської  міської  ради  Кіровоградської  області»,  за 
творчу роботу «Килимки «Квіти для мами» (99 балів).

11. Медведєва  Софія  Дмитрівна,  2011  року  народження,  вихованка 
комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів,  центр  естетичного  виховання 
«Натхнення»  Кіровоградської  міської  ради  Кіровоградської  області»,  за 
творчу роботу «Килимки «Зацвіли хризантеми в саду» (99 балів). 

12. Харитонова  Ярослава  Віталіївна,  2010  року  народження, 
вихованка  гуртка  «Сувенір»  Добровеличківського  центру  дитячої  та 
юнацької  творчості  Добровеличківської  селищної  ради  Кіровоградської 
області, за творчу роботу «На ярмарку» (100 балів).

13. Цимбаєва Сніжана Олексіївна, 2010 року народження, вихованка 
гуртка  «Вузликове  плетіння»  комунального  закладу  «Центр  дитячої  та 
юнацької творчості Долинської районної ради» Кіровоградської області, за 
творчу роботу «Композиція «Мак» (99 балів).

14. Ярінко  Оксана,  11  років,  вихованка  гуртка  «Конструювання  та 
моделювання  одягу»  Рахівського  районного  центру  Закарпатського 
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  за  творчу 
роботу «Торбинка» (97 балів).

15. Вознюк  Дарина,  10  років,  вихованка  гуртка  «Виготовлення 
української  народної  іграшки»  Мізоцького  будинку  школярів  та  молоді 
Здолбунівської районної ради Рівненської області, за творчу роботу «Лялька-
мотанка «Ведучка» (100 балів).

16. Адаменко  Софія,  11  років,  вихованка  зразкового  художнього 
колективу  ТО  «Берегиня»  Центру  технічної  творчості  та  професійної 
орієнтації  шкільної  молоді  Дарницького  району  міста  Києва,  за  творчу 
роботу «Жіноча налобна пов’язка  із  зображенням слов’янських символів» 
(100 балів).

17. Ташецький Іван Сергійович,  2011 року народження,  вихованець 
гурток  «Юні  майстри  народних  ремесел»  Шепетівського  міського  центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області, 
за творчу роботу «Ніч перед Різдвом» (93 бали).

18. Олійник  Анна  Олегівна,  вихованка  Ставищенського  районного 
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Ставищенської  районної  ради, 
комунального  закладу  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та 
юнацтва  Київщини»,  за  творчу  роботу  «Механічна  іграшка  «Каталка-
карусель» (100 балів).

19. Радіоненко  Марія  Олександрівна,  вихованка  Переяславського 
будинку  художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді,  комунального 
закладу  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та  юнацтва 
Київщини»,  за  творчу  роботу  «Механічна  іграшка  «Гердан  «Жаринка 
минулого» (100 балів).

20. Заболотня Анна Василівна, вихованка Ставищенського районного 
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Ставищенської  районної  ради 
Київської  області,  комунального  закладу  Київської  обласної  ради  «Центр 
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творчості дітей та юнацтва Київщини», за творчу роботу «Сувенір «Гердан 
«Оберіг моєї родини» (98 балів).

21. Носкова Аліса Михайлівна, 10 років, народний художній колектив 
студія  образотворчих мистецтв «Журавочка» комунального позашкільного 
навчального  закладу  «Міський  палац  дитячої  та  юнацької  творчості 
«Горицвіт» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за творчу 
роботу «Рік буде вдалим» (97 балів).

22. Халецький  Єгор,  10  років,  вихованець  гуртка  «Образотворче 
мистецтво»  Ладижинського  міжшкільного  навчально-виробничого  центру 
«Спадщина»  Вінницької  області,  Вінницької  обласної  станції  юних 
натуралістів Вінницької обласної державної адміністрації, за творчу роботу 
«Гобелен «Квіти» (97 балів).

23. Міхалєвська Валерія,  11 років,  вихованка гуртка «Виготовлення 
іграшок-сувенірів»  КЗ  «Мурованокуриловецького  районного  Будинку 
дитячої  та  юнацької  творчості»  Вінницької  області,  Вінницької  обласної 
станції  юних натуралістів Вінницької  обласної  державної  адміністрації,  за 
творчу роботу «Лялька» (96 балів).

24. Максименко  Анна,  2009  року  народження,  вихованка  гуртка 
«Юний майстер» КЗ «Демівської  СЗШ І-ІІІ  ступенів» Вінницької  області, 
Вінницької  обласної  станції  юних  натуралістів  Вінницької  обласної 
державної адміністрації, за творчу роботу «Набір ложок» (99 балів).

25. Кухар  Лада,  2010  року  народження,  вихованка  гуртка 
«Автентична вишивка та  народне мистецтво» Вінницької  обласної  станції 
юних натуралістів Вінницької обласної  державної  адміністрації,  за  творчу 
роботу «Пояс-крайка» (99 балів).

26. Кириченко  Тетяна  Андріївна,  8  років,  вихованка  гуртка  «Юні 
майстрині»  Глухівського  ліцею-інтернат  з  посиленою  військово-фізичною 
підготовкою, за творчу роботу «Лялька-мотанка» (99 балів).

27. Охріменко  Анна,  8  років,  член  гуртка  «Майстерня  чудес» 
Прилуцького закладу загальної  середньої  освіти № 10 Прилуцької міської 
ради Чернігівської області, за творчу роботу «Рушничок» (99 балів).

28. Троян Софія Сергіївна, 2010 року народження,  вихованка  гурток 
«Петриківський розпис» Таращанського районного центру творчості дітей та 
юнацтва  «Веселка»  Київської  області,  за  творчу  роботу  «Закохані»  (99 
балів).

29. Петрик  Діана,  11  років,  вихованка  гуртка  «Народна  творчість» 
Миколаївського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської 
молоді Миколаївської області, за творчу роботу «Набір ялинкових прикрас 
«Набір новорічних іграшок» (98 балів).

30. Федорущенко  Дар’я  Олександрівна,  2011  року  народження, 
вихованка  зразкового  художнього  колективу  «Флористика» 
Новопсковського  будинку  дитячої  творчості  Луганської  області,  селища 
міського типу Новопсков, за творчу роботу «Картина «В квітах барвистих 
дівчина сяє, в оченьках чистих сонечко грає» (99 балів).

31. Остра Єлізавета Романівна, вихованка гуртка «Соломоплетіння», 
Овідіопольського  районного  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості, 
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Одеського  обласного  гуманітарного  центру  позашкільної  освіти  та 
виховання, за творчу роботу «Панно «Святкове» (99 балів).

32. Федорова  Юлія,  вихованка  гуртка  «Гончарство»,  комунального 
закладу  «Березівський  міський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості» 
Одеської  обласної  ради,  Овідіопольського  районного  Будинку  дитячої  та 
юнацької  творчості,  Одеського  обласного  гуманітарного  центру 
позашкільної  освіти  та  виховання,  за  творчу  роботу  «Перепочинок»  (100 
балів).

33. Кунєва  Аліна  Миколаївна,  учениця  Болградської 
загальноосвітньої школи № 3 Болградської районної ради Одеської області, 
Одеського  обласного  гуманітарного  центру  позашкільної  освіти  та 
виховання, за творчу роботу «Український жіночий віночок «Гуцулочка» (99 
балів).

34. Лунгул  Олександра  Олексіївна,  вихованка  гуртка  «Світ 
рукоділля»  комунального  закладу  «Ананьївського  спеціалізованого  ліцею 
спортивного  профілю  Одеської  обласної  ради,  Одеського  обласного 
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання,  за творчу роботу 
«Божий Син народився» (100 балів).
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Додаток 2 до наказу НЕНЦ 
№18 від 21.02.2020 р.

Список переможців Всеукраїнського
конкурсу «Український сувенір»

для нагородження грамотою НЕНЦ за ІI місце
учасники I вікової категорії (діти 6-11 років):

1. Бойко  Тетяна  Геннадіївна,  2002  року  народження,  вихованка  гуртка 
«Майстриня» Будинок дитячої та юнацької творчості  Згурівської районної 
ради, за творчу роботу «Прикраса «Калинка» (78 балів).
2. Рудська  Неля  Сергіївна,  6  років,  вихованка дошкільного  навчального 
закладу  №  15  «Гуцулочка»  Івано-Франківський  міський  центр  науково-
технічної  творчості  учнівської  молоді  Івано-Франківської  міської  ради, 
Івано-Франківської  області,  за  творчу  роботу  «Іграшка-сувенір  «Весела 
гусениця» (89 балів).
3. Романиця  Арсен  Володимирович,  6  років,  вихованець дошкільного 
навчального закладу № 15 «Гуцулочка» Івано-Франківський міський центр 
науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  Івано-Франківської  міської 
ради, Івано-Франківської області, за творчу роботу «Іграшка-сувенір «Весела 
гусениця» (89 балів).
4. Острогляд  Христина,  11  років,  вихованка  гуртка  «Декоративно-
образотворче  мистецтво»  Центр  позашкільної  освіти  Богородчанської 
селищної  ради  Івано-Франківської  області,  за  творчу  роботу  «Чарівна 
скринька» (87 балів).
5. Бондаренко  Софія,  вихованка  гуртка  «Народний  художній  колектив 
«Калейдоскоп  майстерності»  Будинок  дитячої  творчості  Шевченківської 
районної  в  місті  Києві  державної  адміністрації,  за  творчу  роботу  «Еко-
торбинка» (86 балів).
6. Жарун Марія, 2013 року народження, вихованка гуртка «Берегиня» при 
Хотівському ліцеї ім. Левка Лук’яненка, Києво Святошинський РЦЕНТУМ 
місто Боярка, за творчу роботу «Солодка парочка – Мартин і Варварочка» 
(89 балів).
7. Джигова Оксана, 2013 року народження, вихованка гуртка «Берегиня» 
при  Хотівському  ліцеї  ім.  Левка  Лук’яненка,  Києво  Святошинський 
РЦЕНТУМ місто Боярка,  за  творчу роботу «Солодка парочка – Мартин і 
Варварочка» (89 балів).
8. Дидяк  Вероніка,  8  років,  вихованка  гуртка  «Народна  іграшка» 
Долинського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості,  за  творчу  роботу 
«Зразки традиційних іграшок «Лялька-мотанка» (88 балів).
9. Діордій  Лілія,  вихованка  гуртка  «Гончарик»  Будинку  дитячої  та 
юнацької  творчості  Новоархангельського  навчально-виховного  об’єднання 
№ 2 Новоархангельської районної ради Кіровоградської області, за творчу 
роботу «Курочка та півник» (86 балів).
10. Скрижевська  Маргарита,  2009  року  народження,  вихованка  гуртка 
«Паперопластика»  комунального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької 
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творчості»  Бобринецької  міської  ради  Кіровоградської  області,  за  творчу 
роботу «Берегиная роду» (87 балів).
11. Божок Оля, 2009 року народження, вихованка гуртка «Паперопластика» 
комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької 
міської ради Кіровоградської області, за творчу роботу «Берегиная роду» (87 
балів).
12. Коваль Оксана, 2010 року народження, вихованка студії образотворчого 
мистецтва  «Юні похітоновці» Знам’янського районного центру дитячої  та 
юнацької  творчості  Кіровоградської  області,  за  творчу  роботу  «Набір 
«Декоративна дощечка з тарілкою» (87 балів).
13. Танчинець  Евеліна,  7  років,  учениця  Яблунівської  загальноосвітньої 
школи  І-ІІІ  ступенів  Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді, за творчу роботу «Сімейство янголів» (86 балів).
14. Дідицька  Софія,  9  років,  вихованка  гуртка  «Берегиня»  Козівського 
дитячого  парку  «Лісова  пісня»  Тернопільський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді, за творчу роботу «Йорданська 
корзинка» (89 балів).
15. Грунтовський  Ілля,  11  років,  вихованець  гуртка  «Майстер»  Києво-
Святошинської районної державної адміністрації Київської області, Києво-
Святошинський районний центр творчості молоді «ОБЕРІГ» місто Боярка, за 
творчу роботу «Монетки» (88 балів).
16. Куріленко  Кирил  Артемович,  2013  року  народження,  вихованець 
комунального  закладу  «Опорного  закладу  загальної  середньої  освіти 
«Престиж» Гуляйпільської міської ради Гуляйпільського району Запорізької 
міської ради Запорізької області, за творчу роботу «Барви рідного краю» (87 
балів).
17. Мельник  Марія  Богданівна,  2009  року народження,  вихованка  гуртка 
«Екотворчість»  Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Хмельницької області, за творчу роботу «Дівочі 
прикраси» (88 балів).
18. Гайворонський  Олександр  Петрович,  10  років,  учень  Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 міста Кривого Рогу, за творчу 
роботу «Лялька-мотанка» (85 балів).
19. Конєва  Камілла  Михайлівна,  вихованка  Васильківського  міського 
Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської  області  комунального 
закладу  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та  юнацтва 
Київщини», за творчу роботу «Молодиця» (88 балів).
20. Рабенко  Ілона  Володимирівна,  вихованка  Володарського  районного 
центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Володарської  районної  ради 
комунального  закладу  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та 
юнацтва Київщини», за творчу роботу «Чарівні птахи» (86 балів).
21. Зеленська Лілія Ярославівна, вихованка Обухівського районного центру 
творчості  дітей та юнацтва комунального закладу Київської обласної ради 
«Центр  творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»,  за  творчу  роботу  «Мов 
писанка, гарні дівчата» (86 балів).
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22. Брашован Марія, учениця Глобинської гімназії № 1 імені В.Є. Курченка 
Глобинської міської ради Полтавської області, за творчу роботу «Волошкова 
лялька» (86 балів).
23. Лубяницька  Ольга,  вихованка  гуртка  «Чарівна  майстерня» 
комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Терешківської 
сільської ради Полтавської області, за творчу роботу «Різдвяний янгол» (86 
балів).
24. Головіна Альона, вихованка гуртка «Чарівна майстерня» комунального 
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Терешківської сільської ради 
Полтавської області, за творчу роботу «Різдвяний янгол» (86 балів).
25. Гаїна  Дарья,  вихованка  гуртка  «Чарівний  пензлик»  Сокирянського 
районного  центру  творчості  дітей  і  юнацтва  Сокирянського  району 
Чернівецької  області,  комунального  закладу  Чернівецького  обласного 
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді міста Чернівці, 
за творчу роботу «Писанкова феєрія» (86 балів).
26. Костровська  Софія  Олександрівна,  10  років,  вихованка  гуртка 
«Художня вишивка» Чорнобаївського районного центру дитячої та юнацької 
творчості Чорнобаївської районної ради, комунального закладу «Черкаський 
обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради», за 
творчу роботу «Господар двору» (86 балів).
27. Лисун Юлія Сергіївна, 10 років, вихованка гуртка «Художня вишивка» 
Чорнобаївського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості 
Чорнобаївської районної ради, комунального закладу «Черкаський обласний 
центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради», за творчу 
роботу «Господар двору» (86 балів).
28. Красиворон  Аліса,  11  років,  вихованка  гуртка  «Природа  і  творчість» 
Миколаївського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської 
молоді  Миколаївської  області,  за  творчу  роботу  «Лебедина  вірність»  (87 
балів).
29. Бондаренко Софія, вихованка гуртка «Лікарські рослини» Таращанської 
станції юних натуралістів, за творчу роботу «Яйце-писанка» (86 балів).
30. Щербак  Дар’я,  вихованка  гуртка  «Український  візерунок» 
Великолепетиський  ЦДЮТ  комунального  закладу  «Центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за 
творчу роботу «Голечниця «Щебетала пташечка» (96 балів).
31. Данільченко Мілана Володимирівна, вихованка гуртка «Дива із вовни», 
позашкільного навчального закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» 
Черкаської  міської  ради  місто  Черкаси,  за  творчу  роботу  «Український 
віночок» (88 балів).
32. Сугоняко  Аліна  Дмитрівна,  вихованка  гуртка  «Дива  із  вовни», 
позашкільного навчального закладу «Багатопрофільний молодіжний центр» 
Черкаської  міської  ради  місто  Черкаси,  за  творчу  роботу  «Український 
віночок» (88 балів).
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Додаток 3 до наказу НЕНЦ
№18 від 21.02.2020 р.

Список переможців Всеукраїнського
конкурсу «Український сувенір»

для нагородження грамотою НЕНЦ
за ІІI місце учасники I вікової категорії (6-11 років):

1. Гаразда  Владислав  Русланович,  2010  року  народження,  учень 
Дільничної  загальноосвітньої  школи,  вихованець  гуртка  «Юні  друзі 
природи»  вихованець  Новоодеської  районної  станції  юних  натуралістів 
Новоодеської районної ради Миколаївської області, за творчу роботу «Голо-
систий півник» (77 балів).

2. Сябрюк Катерина, 10 років, комунальний заклад «Центр дитячої 
творчості м. Тернівка» Дніпропетровської області, вихованка гуртка «М’яка 
іграшка», за творчу роботу «Мотанка «На вдале заміжжя», (76 балів).

3. Антоненко Дарина Андріївна, 2010 року народження, вихованка 
струдії  образотворчих  мистецтв  «Журавочка»,  комунальний позашкільний 
навчальний заклад "Міський палац дитячої та юнацької творчості "Горицвіт" 
Криворізької міської ради, за творчу роботу «Козлик» (78 балів).

4. Буханець  Богдан  Володимирович,  2007  року  народження, 
вихованець  струдії  образотворчих  мистецтв  «Журавочка»,  комунальний 
позашкільний  навчальний  заклад  "Міський  палац  дитячої  та  юнацької 
творчості "Горицвіт" Криворізької міської ради, за творчу роботу «Сонячний 
лев» (77 балів).

5. Горобець  Варвара  Миколаївна,  2008  року  народження,  учениця 
Марганецької  загальноосвітньої  школи  №  5  дошкільного  навчального 
закладу міста Марганець Нікопольського району Дніпропетровської області, 
за творчу роботу «Таця» (74 бали).

6. Пашкова  Алла  Андріївна,  2010  року  народження,  вихованка 
гуртка «Веселка» комунальний позашкільний навчальний заклад «Міський 
палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради, 
за творчу роботу «Дерево життя» (77 балів).

7. Головатчук Іванна, 9 років, вихованець гуртка «Народні ремесла 
України» Центр позашкільної освіти Богородчанської селищної ради Івано-
Франківської області, за творчу роботу «Гуцульські барви» (76 балів).

8. Банк Марія Віталіївна, 2011 року народження, вихованка гуртка 
«Геометричне моделювання» Долинська Станція  юних техніків,  за  творчу 
роботу «Равлик-рукодільниця» (75 балів).

9. Пікінер Інна, 11 років, гурток "Інтер'єрна іграшка" комунальний 
позашкільний  навчальний  заклад  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості 
«Мрія» Криворізької міської ради, за творчу роботу «Княгиня» (79 балів).

10.  Дуткевич Софія Василівна, 9 років, вихованка гуртка «Виготовле-
ння  сувенірів»  Івано-Франківського  центру  науково-технічної  творчості 
учнівської  молоді  Івано-Франківської  міської  ради,  Івано-Франківської 
області, за творчу роботу «Морський світ» (78 балів).
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11. Дуткевич  Вікторія  Василівна,  7  років,  вихованка  гуртка  «Виго-
товлення  сувенірів»  Івано-Франківського  центру  науково-технічної 
творчості учнівської молоді Івано-Франківської міської ради, Івано-Франкі-
вської області, за творчу роботу «Морський світ» (78 балів).

12. Борщ Софія, 10 років, вихованка гуртка «Аплікації з соломки» До-
линського будинку дитячої та юнацької творчості, за творчу роботу «Зразки 
традиційних іграшок «Криничка-журавель» (76 балів).

13. Василюк Анастасія, учениця 3-го класу, Куличківська філія Вели-
комостівського  ОЗЗСО  І-ІІІ  ступенів  Великомостівської  міської  ради,  за 
творчу роботу «Традиційна іграшка «Лялька» (76 балів).

14. Козира Лілія, вихованка гуртка «Веселка», Сокальського будинку 
дитячої  та  юнацької  творчості,  за  творчу  роботу  «Льлька-мотанка  «Свя-
ткова» (78 балів).

15. Могильда Дарина,  вихованка гуртка «Креативне рукоділля» Ви-
шнівського центру творчості дітей та юнацтва, за творчу роботу «Колорит-
ний пояс» (74 бали).

16. Андросова Аріна, вихованка гуртка «Хенд Мейд» Вишнівського 
центру творчості дітей та юнацтва, за творчу роботу «Лялька-берегиня» (76 
балів).

17. Мартинюк  Анастасія  Русланівна,  2010  року  народження,  ви-
хованка зразкового художнього колективу «Аплікація соломкою» Новоми-
ргородського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Новоми-
ргородської  районної  ради  Кіровоградської  області,  за  творчу  роботу 
«Сувенір лялька «Житниця» (76 балів).

18. Кляп Анастасія, 7 років, вихованка гуртка «Юні друзі природи» 
Виноградівського  районного  еколого-натуралістичного  центру 
Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської мо-
лоді, за творчу роботу «Дерев’яний коник» (78 балів).

19. Салійчук Анна, 9 років, вихованка гуртка «Плетіння на рамках» 
Демидівський будинок творчості школярів Демидівської селищної ради Рі-
вненської області, за творчу роботу «Серветка «Різдвяна зірка» (78 балів).

20. Пристопчук  Дмитро,  8  років,  вихованець  гуртка  «Бабусина 
школа» Бабинського ліцею Бабинської сільської ради Гощанського району 
Рівненської області, за творчу роботу «Шкатулка Мері Поппінс» (76 балів).

21. Ониськевич Вероніка, 11 років, учениця 6 класу Сарненської зага-
льноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  №  3  Сарненської  районної  ради  Рі-
вненської  області,  за  творчу роботу «Кухонна рамка-травниця «Здоров’я» 
(77 балів).

22. Дацька  Анна,  11  років,  вихованка  гуртка  «Художня  вишивка» 
Володимирецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 
І-ІІІ  ступенів  дошкільний  навчальний  заклад»  Володимирецької  районної 
ради  Рівненської  області,  за  творчу  роботу  «Набір  іграшок-друмунців 
«Поліські сни» (76 балів).

23. Ловин  Іванна,  11  років,  вихованка  гуртка  «Художня  вишивка» 
Володимирецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 
І-ІІІ  ступенів  дошкільний  навчальний  заклад»  Володимирецької  районної 
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ради  Рівненської  області,  за  творчу  роботу  «Набір  іграшок-друмунців 
«Поліські сни» (76 балів).

24. Лихацька  Марина  Євгенівна,  2009  року  народження,  вихованка 
гуртка  «Бісероплетіння»  комунального  закладу  «Новопсковський  будинок 
дитячої  та  юнацької  творчості  Новопсковської  селищної  ради»,  за  творчу 
роботу «Світограй» (75 балів).

25. Бульша Аліна Вікторівна,  2009 року народження,  вихованка гу-
ртка «Кераміка» народного художнього колективу-студії  декоративно-при-
кладного мистецтва «Сходинки, позашкільного навчального закладу «Бага-
топрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради місто Черкаси, за 
творчу роботу «Декоративне панно «Бик» (78 балів).

26. Горяна Олена-Вікторія Ігорівна, 2010 року народження, вихованка 
гуртка «Кераміка» народного художнього колективу-студії декоративно-при-
кладного мистецтва «Сходинки, позашкільного навчального закладу «Бага-
топрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради місто Черкаси, за 
творчу роботу «Декоративне панно «Птах» (78 балів).

27. Салинська Катерина Артемівна, 2009 року народження, вихованка 
гуртка «Кераміка» народного художнього колективу-студії декоративно-при-
кладного мистецтва «Сходинки, позашкільного навчального закладу «Бага-
топрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради місто Черкаси, за 
творчу роботу «Декоративне панно «Лелеки» (78 балів).

28. Метеля Аміна Олексіївна,  2001 року народження, вихованка гу-
ртка «Кераміка» народного художнього колективу-студії  декоративно-при-
кладного мистецтва «Сходинки, позашкільного навчального закладу «Бага-
топрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ради місто Черкаси, за 
творчу роботу «Різдвяна коза» (100 балів).

29. Пасад Ілона Олександрівна, 9 років, вихованка гуртка «Бісеропле-
тіння» Солотвинського будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франкі-
вської області за творчу роботу «Веселий котик» (76 балів).

30. Катряк Євген Сергійович,  8 років,  вихованець гуртка «Еколози-
нка» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції, за творчу робо-
ту «Брязкальця» (76 балів).

31. Ванжа Данило, 11 років, комунального позашкільного навчально-
го  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  «Мрія»  Криворізької 
міської ради, за творчу роботу «Віночок «Барвінковий» (79 балів).

32. Ванжа  Анастасія,  6  років,  комунального  позашкільного  на-
вчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості  «Мрія» Криворі-
зької міської ради, за творчу роботу «Віночок «Барвінковий» (79 балів).

33. Огій Марія Олександрівна, 2012 року народження, вихованка Мо-
гилівської філії І-ІІ ступенів ОКЗ «Могилівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів ім.  І.М. Шишканя Могилівської сільської ради, за  творчу роботу 
«Ярмарковий віз» (70 балів).

34. Щітко  Дар’я,  9  років,  вихованка  гуртка  «Креативний  інтелект» 
Центру  технічної  творчості  та  професійної  орієнтації  шкільної  молоді 
Дарницького району міста Києва, за творчу роботу «Кіт на комоді».
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35. Попович Каміла Василівна, 2009 року народження, вихованка гу-
ртка «Народні промисли» Хустського районного центру позашкільної робо-
ти  Хустської  районної  державної  адміністрації  Закарпатської  області,  за 
творчу роботу «Сувенір» (86 балів).

36. Шепель Каріна,  11  років,  вихованка студії  декоративно-прикла-
дного  мистецтва  «Барвінок»  гуртка  «Ниточка»  комунального  навчального 
закладу  «Центр  позашкільної  освіти»  Вербківської  сільської  ради  Дні-
пропетровської області, за творчу роботу «Лялька-мотанка «Господиня» (76 
балів).

37. Гайворонський Олександр Петрович, 10 років, учень Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 міста Кривого Рогу, за творчу 
роботу «Інсценізація казки «Сомолом’яний бичок» (76 балів).

38. Олійник Аркадій, учень Кам’янець-Подільської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 16, за творчу роботу «Різдвяний оберіг» (72 бали).

39. Олійник Максим, учень Кам’янець-Подільської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 16, за творчу роботу «Різдвяний оберіг» (72 бали).

40. Смаленюк Андрій Вікторович, учень Кам’янець-Подільської зага-
льноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 16,  за  творчу  роботу  «Солоха»  (73 
бали).

41. Шапран Ангеліна Петрівна, вихованка Богуславського навчально-
виховного  об’єднання  «Ліцей  №  3  –  МАН»  Богуславської  міської  ради, 
комунального  закладу  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та 
юнацтва  Київщини»,  за  творчу  роботу  «Лялька-мотанка  «Урожайна»  (79 
балів).

42. Пологовська Дарина Анатоліївна, вихованка Васильківського ра-
йонного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості,  комунального  закладу 
Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», за 
творчу роботу «Капелюшок «Маків цвіт» (76 балів).

43. Сліпачук Анжеліка Григорівна, вихованка Васильківського район-
ного центру дитячої та юнацької творчості, комунального закладу Київської 
обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»,  за  творчу 
роботу «Капелюшок «Маків цвіт» (76 балів).

44. Осмолович  Анна  Юріївна,  вихованка  Володарського  районного 
центру творчості дітей та юнацтва Володарської районної ради, комунально-
го  закладу  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та  юнацтва 
Київщини», за творчу роботу «Ягідки» (78 балів).

45. Брик Ніка Ярославівна, вихованка Переяславського будинку худо-
жньої творчості дітей, юнацтва та молоді, комунального закладу Київської 
обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»,  за  творчу 
роботу «Легенди купальських свят» (78 балів).

46. Шпортко  Анфіса,  вихованка  гуртка  «М’яка  іграшка»  Перво-
майського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Первомайської  міської 
ради Харківської області, за творчу роботу «Сувенірна лялька-мотанка «Со-
лоха» (78 балів).

47. Могилюк Софія, 11 років, вихованка зразкового художнього коле-
ктиву  «Кераміка»,  комунального  позашкільного  навчального  закладу 
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«Станція юних техніків Тернівського району» Криворізької міської ради, за 
творчу роботу «Вертеп» (75 балів).

48. Юшкевич Анна Ігорівна, 9 років, вихованка зразкового художньо-
го колективу «Кераміка», комунального позашкільного навчального закладу 
«Станція юних техніків Тернівського району» Криворізької міської ради, за 
творчу роботу «Іграшка «Блакитна корівка» (76 балів).

49. Трутень  Дар’я,  учениця  Веселодолинської  загальноосвітньої 
школи  І-ІІ  ступенів  Глобинського  району  Полтавської  області,  за  творчу 
роботу «Справжня україночка» (76 балів).

50. Войтенко Анастасія, учениця Кременчуцької гімназії № 8 Полта-
вської області, за творчу роботу «Корзинка» (76 балів).

51. Моргулець Тетяна, 8 років, учениця Народицької гімназії Жито-
мирської області, за творчу роботу «Символ року» (78 балів).

52. Шоломіцька  Валерія,  7  років,  учениця  Василівської  філії  І-ІІ 
ступенів  ОЗО  «Андрушківського  ліцію  І-ІІІ  ступенів  імені  А.Н.Вітрука» 
Андрушківської  сільської  ради  Попільнянського  району  Житомирської 
області, за творчу роботу «Корівка Сімона» (79 балів).

53. Ониськевич Маргарита Миколаївна, 8 років, учениця Сарненської 
загальноосвітньої  школи І-ІІ  ступенів  № 3 Сарненської  районної  ради Рі-
вненської  області,  за  творчу  роботу  «Кухонна  дощечка-календар  для 
господині» предмет вжитку (79 балів).

54. Юхименко Альона Русланівна, вихованка гуртка «Майстерня га-
рного настрою» Вишгородського районного Центру художньої творчості ді-
тей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» місто Вишгород, за творчу роботу «Кали-
новий кошик» (77 балів).

55. Дика Дар’я, 10 років, член гуртка «Веселі акварелі» Носівського 
закладу  загальноосвітньої  середньої  школи  №  5  Носівської  міської  ради 
Чернігівської області, за творчу роботу «Панно» (76 балів).

56. Семидоцький  Григорій  Григорович,  учень  Сватівської  зага-
льноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Сватівської районної ради Луганської 
області, за творчу роботу «Лялька-мотанка» (76 балів).

57. Ніколаєнко Владислава, 7 років, вихованка гуртка «Декоративно-
ужиткове мистецтво» Миколаївського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді Миколаївської області, за творчу роботу «Писанка-
мальованка» (75 балів).

58. Ботішана  Анна,  11  років,  вихованка  гуртка  «Аплікація  з  соло-
мкою»  Миколаївського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учні-
вської молоді Миколаївської області, за творчу роботу «Івасик-Телесик» (76 
балів).

59. Бондаренко Артем, 11 років, вихованець гуртка «Аплікація з соло-
мкою»  Миколаївського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учні-
вської молоді Миколаївської області, за творчу роботу «Івасик-Телесик» (76 
балів).

60. Луценко  Таміла,  11  років,  вихованка  гуртка  «Аплікація  з  соло-
мкою»  Миколаївського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учні-
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вської молоді Миколаївської області, за творчу роботу «Івасик-Телесик» (76 
балів).

61. Мештер  Вікторія,  11  років,  вихованка  гуртка  «Природа  і 
творчість»  Миколаївського  обласного  еколого-натуралістичного  центру 
учнівської молоді Миколаївської області, за творчу роботу «Гра «Хто швид-
ше?» (76 балів).

62. Ткаченко Аріна, вихованка гуртка «Народні дитячі іграшки» Тара-
щанської станції юних натуралістів, за творчу роботу «Екодизайн» (73 бали).

63. Вихованці  гуртків  «Народні  вироби з  соломки»,  «Виготовлення 
сувенірів»,  Лановецького міського комунального будинку дитячої  та юна-
цької творчості Лановецької міської ради, за творчу роботу «Дідух-Оберіг» 
(78 балів).

64. Колективна робота  Воловнік Ганна, Саламандра Наталія, Якубець 
Оксана, Кривенської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів ст. Скалатської 
міської ради, за творчу роботу «Дивосвіт різдвяних свят» (78 балів).
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Додаток 4 до наказу НЕНЦ 
№18 від 21.02.2020 р.

Список переможців Всеукраїнського конкурсу
«Український сувенір» для нагородження грамотою НЕНЦ

за I місце призерів IІ вікової категорії (12-16 років):

1. Кирилюк  Діана,  12  років,  вихованка  Новоодеської  районної 
станції  юних  натуралістів  Новоодеської  районної  ради  Миколаївської 
області, за творчу роботу «Подарунок для матусі» (93 бали).

2. Костенко  Дар’я,  13  років,  комунальний  заклад  «Центр  дитячої 
творчості  м.  Тернівка»  Дніпропетровської  області,  вихованка  гуртка 
«Петриківський розпис»,  за  творчу роботу «Набір  посуду «Ніжність»,  (92 
бали).

3. Темченко  Марія  Олександрівна,  12  років,  Народний  художній 
колектив  студія  образотворчих  мистецтв  "Журавочка"  Комунального 
позашкільного  навчального  закладу  "Міський  палац  дитячої  та  юнацької 
творчості "Горицвіт" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 
за творчу роботу "Бичок-третьячок" (98 балів).

4. Цариніна Єлизавета Андріївна, 12 років, вихованка комунального 
позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 
Дніпропетровської  міської  ради,  за  творчу  роботу  «Синігалки  для 
української красуні» (100 балів).

5. Рева  Надія  Євгенівна,  2003  року  народження,  вихованка 
комунального позашкільного навчального закладу «Міський палац дитячої 
та  юнацької  творчості  «Горицвіт»  Криворізької  міської  ради,  за  творчу 
роботу «Чільце» дівоча прикраса (99 балів).

6. Оришака Вікторія Григорівна, 2005 року народження, вихованка 
комунального позашкільного навчального закладу «Міський палац дитячої 
та  юнацької  творчості  «Горицвіт»  Криворізької  міської  ради,  за  творчу 
роботу «Жіночі прикраси» (головна, шийна, силянки, стрічкові гердани) (99 
балів).

7. Удуд  Андрій,  15  років,  вихованець  гуртка  «Художня  обробка 
деревини» Центр позашкільної освіти Богородчанської селищної ради Івано-
Франківської області, за творчу роботу «Тарілка» (99 балів).

8. Фелось  Галина,  учениця  6  класу  зразкова  творча  майстерня 
декоративно-ужиткового  мистецтва  Ківерцівський  центр  позашкільної 
освіти Волинського обласного еколого-натуралістичного центру, за творчу 
роботу «Квіткова скринька» (99 балів).

9. Кіналєвська  Анастасія,  учениця  9  класу,  комунального  закладу 
ЗСО «Іваничівський ліцей № 2 імені Юрія Лелюкова Іваничівської селищної 
ради Волинської області», за творчу роботу «Лялька-мотанка» (99 балів).

10. Петрик  Артем,  12  років,  вихованець  гуртка  «Художня  обробка 
деревини» Будинок дитячої та юнацької творчості Любешівської селищної 
ради  Волинського обласного  еколого-натуралістичного  центру Волинської 
області», за творчу роботу «Зимова казка» (99 балів).
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11. Руденко Вероніка, 14 років, вихованець гуртка «Соломоплетіння» 
комунальний  позашкільний  заклад  Білопільської  міської  ради  «Центр 
дитячої  та  юнацької  творчості»,  за  творчу  роботу  «Солом’яний  символ 
Різдва» (98 балів).

12. Дубовік  Аліса,  13  років,  вихованка  зразкового  творчого 
об’єднання  «Флористичні  барви»  комунальний  заклад  Сумської  обласної 
ради  –  обласний  центр  позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою 
молоддю, за творчу роботу «Лілії» (99 балів).

13. Єпишко  Анжеліка,  вихованка  «Творчої  майстерні», 
Позашкільного  комунального  закладу  «Березівський  центр  дитячої  та 
юнацької  творчості»  Березівської  сільської  ради,  яка  є  автором  роботи 
«Різдвяний янгол» (100 балів).

14. Худояр  Кіра  Юріївна,  2007 року народження,  вихованка гуртка 
«Образотворче  мистецтво»  Хриплинської  гімназії  Івано-Франківської 
міської ради, за творчу роботу «Берегиня» (99 балів).

15. Сапарова  Софія  Артурівна,  2006  року  народження,  вихованка 
гуртка «Образотворче мистецтво» Хриплинської гімназії Івано-Франківської 
міської ради, за творчу роботу «Козак на коні» (96 балів).

16. Фольц  Роксолана,  учениця  опорного  навчального  закладу 
Заболотцівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Залочівського району, за творчу роботу 
«Лялька «Заболотцівська красуня» (75 балів).

17. Гуменюк  Наталія,  12  років,  вихованка  гуртка  «Берегиня», 
Лопатинського будинку дитячої та юнацької творчості Лопатинської ОТГ, за 
творчу роботу «Берегиня роду» (100 балів).

18. Попов  Максим,  2007  року  народження,  вихованець  гуртка 
«Художній народний колектив-студія «Художнє різьблення» Центру дитячої 
та юнацької творчості імені О. Шакала міста Олександрія Кіровоградської 
області, за творчу роботу «Декоративна скринька» (99 балів).

19. Головченко Аліна Вікторівна, 2006 року народження, вихованка 
гуртка  «Народні  ремесла»  Вишняківської  загальноосвітньої  філії 
комунального  закладу  «Карлівське  навчально-виховне  об’єднання» 
Соколівської  сільської  ради  Кіровоградської  області,  за  творчу  роботу 
«Гердан «Українські мотиви» (100 балів). 

20. Чорноморець  Вікторія  Віталіївна,  2007  року  народження, 
вихованка  комунального  закладу  «Навчально-виховне  об’єднання  №  6 
«Спеціалізована  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів,  центр  естетичного 
виховання  «Натхнення»  Кіровоградської  міської  ради  Кіровоградської 
області», за творчу роботу «Килимки «Квітка-душа» (99 балів). 

21. Захарченко  Анна  Володимирівна,  2007  року  народження, 
вихованка  гуртка  «Сувенір»  Добровеличківського  центру  дитячої  та 
юнацької  творчості  Добровеличківської  селищної  ради  Кіровоградської 
області, за творчу роботу «На ярмарку» (100 балів).

22. Кочіш  Тетяна,  14  років,  вихованка  гуртка  «Біологія  людини» 
Виноградівського  районного  еколого-натуралістичного  центру 
Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської 
молоді, за творчу роботу «Україночка» (99 балів).

17



23. Мица  Мирослава,  13  років,  вихованка  гуртка  «Бісероплетіння» 
районного  центру  позашкільної  освіти  селища  міського  типу  Міжгір’я 
Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської 
молоді, за творчу роботу «Прикраса «Драбинка» (99 балів).

24. Пріхно  Владислава  Сергіївна,  2007  року  народження,  гурток 
Народний  художній  колектив-студія  декоративно-прикладного  мистецтва 
«Сходинки,  позашкільного  навчального  закладу  «Багатопрофільний 
молодіжний центр» Черкаської міської ради місто Черкаси, за творчу роботу 
"Мотанка з пташкою" (100 балів).

25. Квич  Давид,  13  років,  вихованець  НВК  «Кременецька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ст. № 5 – ДНЗ» Кременецької міської 
ради Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді, за творчу роботу «Український оберіг» (98 балів).

26. Роговець Олександр, 12 років, вихованець Києво-Святошинської 
районної державної адміністрації  Київської області,  Києво-Святошинський 
районний центр творчості молоді «ОБЕРІГ» місто Боярка, за творчу роботу 
«Квітуча Україна» (95 балів).

27. Голяк  Ванеса  Миколаївна,  2006  року  народження,  вихованка 
гуртка  «Образотворче  мистецтво»  Хустського  районного  центру 
позашкільної  роботи  Хустської  районної  державної  адміністрації 
Закарпатської області, за творчу роботу «Бабусина хата» (98 балів).

28. Покришка  Богдана  Володимирівна,  2007  року  народження, 
вихованка  гуртка  «Прикладні  мистецтва»  Хустського  районного  центру 
позашкільної  роботи  Хустської  районної  державної  адміністрації 
Закарпатської області, за творчу роботу «Мати берегиня» (98 балів).

29. Турзай  Олександра  Юріївна,  2007  року  народження,  вихованка 
гуртка  «Народні  промисли»  Хустського  районного  центру  позашкільної 
роботи Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області, за 
творчу роботу «Бутилка+ кружки» (99 балів).

30. Лисиця  Дарья  Анатоліївна,  2008  року  народження,  вихованка 
гуртка  «Народні  промисли»  Хустського  районного  центру  позашкільної 
роботи Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області, за 
творчу роботу «Подушка» (100 балів).

31. Ліфінцева Анастасія Андріївна, 2006 року народження, вихованка 
комунального  закладу  «Дніпрооудненська  спеціалізована  школа  І-ІІІ 
ступенів  ст.  «Світоч»,  за  творчу  роботу  «Рушничок  «Дерево  життя»  (99 
балів).

32. Шемчук  Вікторія  Леонідівна,  2006 року народження,  вихованка 
комунального  закладу  «Новомиколаївський  навчально-реабілітаційний 
центр  «Паросток»  імені  В.А.  Польського»  Запорізької  області,  за  творчу 
роботу «Зимовий подих» (98 балів).

33. Супрун  Аріна  Олегівна,  2006  року  народження,  вихованка 
комунального  закладу  «Малобілозерська  спеціалізован  естетична  школа-
інтернат  ІІ-ІІІ  ступенів  «Дивосвіт»  Запорізької  обласної  ради,  за  творчу 
роботу «Пісня полонини» (100 балів).
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34. Бондарчук  Єлизавета  Вадимівна,  2007  року  народження, 
вихованка гурток «Екотворчість» Шепетівського міського центру еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Хмельницької  області,  за 
творчу роботу «Козацька торбинка» (99 балів).

35. Ковальчук  Олег,  13  років,  вихованець  гуртка  «Захоплююче 
лозоплетіння»  Школи  народних  ремесел  Національного  еколого-
натуралістичного  центру учнівської  молоді  МОН України міста  Києва,  за 
творчу роботу «Кошик з двох обручів» (99 балів).

36. Ісаєва Катерина Сергіївна, 13 років, вихованка студії декоративно-
прикладного  мистецтва  «Перлина»  комунального  навчального  закладу 
«Центр позашкільної освіти» Вербківської сільської ради Дніпропетровської 
області, за творчу роботу «Народна лялька-мотанка «Господиня» (99 балів).

37. Деленчук Єлізавета Михайлівна, вихованка гуртка «Фітодизайн» 
Кам’янець-Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання, за 
творчу роботу «Домотканий рушник» (100 балів).

38. Савчук  Ангеліна  Віталіївна,  вихованка  гуртка  «Прикрась  свій 
дім» комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Тетіївської міської 
ради комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей 
та юнацтва Київщини», за творчу роботу «Берегиня роду» (100 балів).

39. Ліщук Єва Євгеніївна, вихованка Сквирського районного центру 
дитячої  та  юнацької  творчості  комунального  закладу  Київської  обласної 
ради  «Центр  творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»,  за  творчу  роботу 
«Декоративна ваза «Баранець» (100 балів).

40. Замша  Кароліна  Валентинівна,  вихованка  Центру  позашкільної 
освіти  та  професійного  самовизначення  учнівської  молоді  «Соняшник» 
Білоцерківської  міської  ради  Київської  області,  комунального  закладу 
Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», за 
творчу роботу «Скриня дівочих мрій» (100 балів).

41. Власюк Владислав Петрович, вихованець Васильківської міської 
СЮТ, комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей 
та юнацтва Київщини», за творчу роботу «Коваль шаблі» (99 балів).

42. Іващук  Ксенія  Олександрівна,  вихованка  комунального  закладу 
Кагарлицької  районної  ради  «Кагарлицький  районний  центр  дитячої  та 
юнацької творчості», комунального закладу Київської обласної ради «Центр 
творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»,  за  творчу  роботу  «Гердан 
«Чорнобривці» (100 балів).

43. Блищик  Оксана  Іванівна,  вихованка  комунального  закладу 
Кагарлицької  районної  ради  «Кагарлицький  районний  центр  дитячої  та 
юнацької творчості», комунального закладу Київської обласної ради «Центр 
творчості дітей та юнацтва Київщини», за творчу роботу «Триптих «Україна 
неосяжна» (94 бали).

44. Копцова  Софія,  вихованка  Васильківського  міського  центру 
дитячої  та  юнацької  творчості,  комунального  закладу  Київської  обласної 
ради  «Центр  творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»,  за  творчу  роботу 
«Дзвіночки-обереги «Будьте здорові! Будьте багаті!  Щастя і  долі у кожну 
хату» (100 балів).
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45. Юшкевич  Ксенія  Ігорівна,  13  років,  вихованка  зразкового 
художнього  колективу  «Кераміка»,  комунального  позашкільного 
навчального  закладу  «Станція  юних  техніків  Тернівського  району» 
Криворізької міської ради, за творчу роботу «Монетки» (98 балів).

46. Робчан  Надія,  учениця  Молодійської  загальноосвітньої  школи 
Глибоцького  району  Чернівецької  області  комунального  закладу 
Чернівецького  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості 
учнівської молоді міста Чернівці, за творчу роботу «Гуцульська сімейка» (98 
балів).

47. Соломка  Анжела,  вихованка  гуртка  «Народна  творчість» 
Кельменецького дитячо-юнацького центру на базі Комарівського навчально-
виховного  комплексу,  комунального  закладу  Чернівецького  обласного 
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді міста Чернівці, 
за творчу роботу «Солом’яний бичок – вишиваний бочок» (97 балів).

48. Бойко Анна Русланівна, 2006 року народження, вихованка студії 
образотворчих  мистецтв  «Журавочка»,  комунальний  позашкільний 
навчальний  заклад  «Міський  палац  дитячої  та  юнацької  творчості 
«Горицвіт» Криворізької міської ради, за творчу роботу «Різдвяні зустрічі» 
(98 балів).

49. Костиря  Дар’я  Олегівна,  16  років,  учениця  «Новоселівського 
навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  – 
дошкільного  навчального  закладу»  Лиманської  міської  ради  Донецької 
області, за творчу роботу «На возі» (100 балів).

50. Стахов  Дмитро,  2008  року  народження,  вихованець  гуртка 
«Автентичної вишивки та народного мистецтва» Вінницької обласної станції 
юних натуралістів Вінницької обласної  державної  адміністрації,  за  творчу 
роботу «Кошик» (99 балів).

51. Гордуз  Артем,  2007  року  народження,  село  Преображенка 
Царичанського району Дніпропетровської області, за творчу роботу «Млин 
щастя»» (100 балів).

52. Гордуз  Євгеній,  2006  року  народження,  село  Преображенка 
Царичанського району Дніпропетровської області, за творчу роботу «Млин 
щастя»» (100 балів).

53. Петренко Марія  Юріївна,  15 років,  вихованка народного гуртка 
декоративно-ужиткового  мистецтва  «Юний  художник»  Чорнобаївського 
районного  центру дитячої  та  юнацької  творчості  Чорнобаївської  районної 
ради,  комунального  закладу  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з 
обдарованими  дітьми  Черкаської  обласної  ради»,  за  творчу  роботу 
«Малиновий вечір» (97 балів).

54. Колядко  Варя  Михайлівна,  13  років,  учениця  Сарненської 
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  №  3  Сарненської  районної  ради 
Рівненської  області,  за  творчу  роботу  «Святковий  кошик  «Великодній» 
предмет вжитку (100 балів).

55. Кібиш  Юлія  Михайлівна,  14  років,  учениця  Сарненської 
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  №  3  Сарненської  районної  ради 
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Рівненської  області,  за  творчу  роботу  «Подушечка  «Вишиванка»  предмет 
вжитку (100 балів).

56. Бородиня  Валерія  Віталіївна,  вихованка  гуртка  «Майстерня 
гарного настрою» Вишгородського районного Центру художньої творчості 
дітей,  юнацтва  та  молоді  «Дивосвіт»  місто  Вишгород,  за  творчу  роботу 
«Тризуб» (99 балів).

57. Вареник  Вероніка,  15  років,  член  гуртка  комунального 
позашкільного  навчального  закладу  «Центр  туристично-краєзнавчої 
творчості  Чернігівської  районної  ради  міста  Чернігів  за  творчу  роботу 
«Вовки на снігу» (99 балів).

58. Барсук  Поліна,  15  років,  член  гуртка  «Петриківський  розпис» 
Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості Корюківської міської 
ради Чернігівської області, за творчу роботу «Сувенір «Різдвяна композиція» 
(100 балів).

59. Карпенюк Кіра, 14 років, член зразкового колективу декоративно-
ужиткового мистецтва  «Вітрила творчості»  Сновського Центру дитячої  та 
юнацької творчості Сновської міської ради, за творчу роботу «Закохані» (100 
балів).

60. Андрущенко  Софія,  2005  року  народження,  вихованка  гуртка 
писанкарства  «Дивосвіт»  комунального  закладу  «Харківського  обласного 
Палацу дитячої та юнацької творчості» Харківської області, за творчу роботу 
«Дарую щастя» (100 балів).

61. Гернаденко  Сніжана,  11  років,  вихованка  гуртка  «Народна 
іграшка»  Миколаївського  обласного  еколого-натуралістичного  центру 
учнівської молоді Миколаївської області, за творчу роботу «Диво-звір» (98 
балів).

62. Волошина  Емілія,  13  років,  вихованка  гуртка  «Колорит» 
Миколаївського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської 
молоді Миколаївської області, за творчу роботу «Коляда» (94 бали).

63. Панькова  Вікторія,  14  років,  вихованка  гуртка  «Колорит» 
Миколаївського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської 
молоді Миколаївської області, за творчу роботу «Коляда» (94 бали).

64. Кравцова  Еліна  Андріївна,  2015  року  народження,  вихованка 
зразкового художнього колективу «Флористика» Новопсковського будинку 
дитячої творчості Луганської області, селища міського типу Новопсков, за 
творчу роботу «Картина «Гай зелений розквітає в килимок думки сплітає…» 
(99 балів).

65. Ковальчук Олег,  вихованець гуртка «Захоплююче лозоплетіння» 
Школи народних ремесел Національного еколого-натуралістичного центру 
м. Києва, за творчу роботу «Кошик з двох обручів» (99 балів).

66. Гордуз  Євгеній,  2006  року  народження,  село  Преображенка 
Царичанського району Дніпропетровської області, за творчу роботу «Млин 
щастя»» (100 балів).

67. Гордуз  Артем,  2007  року  народження,  село  Преображенка 
Царичанського району Дніпропетровської області, за творчу роботу «Млин 
щастя»» (100 балів).
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Додаток 5 до наказу НЕНЦ 
№18 від 21.02.2020 р.

Список переможців Всеукраїнського конкурсу
«Український сувенір» для нагородження грамотою НЕНЦ

за ІI місце призерів IІ вікової категорії (діти 12-16 років):

1. Кисіль  Кіра,  2007  року  народження,  вихованка  Новоодеської 
районної  станції  юних  натуралістів  Новооодеської  районної  ради 
Миколаївської  області,  за  творчу  роботу  «Петриківські  диво-квіти»,  (84 
бали).

2. Чиннова  Марина  Олександрівна,  12  років,  Народний  художній 
колектив  студія  образотворчих  мистецтв  "Журавочка"  Комунального 
позашкільного  навчального  закладу  "Міський  палац  дитячої  та  юнацької 
творчості "Горицвіт" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 
за творчу роботу "Баран" (87 балів).

3. Буханець  Богдан  Володимирович,  2007  року  народження, 
вихованець  струдії  образотворчих  мистецтв  «Журавочка»,  комунальний 
позашкільний  навчальний  заклад  "Міський  палац  дитячої  та  юнацької 
творчості  "Горицвіт"  Криворізької  міської  ради,  за  творчу  роботу  «Риби-
подружки» (88 балів).

4. Батуріна  Оксана  Олександрівна,  14  років,  Народний  художній 
колектив  студія  образотворчих  мистецтв  "Журавочка"  Комунального 
позашкільного  навчального  закладу  "Міський  палац  дитячої  та  юнацької 
творчості "Горицвіт" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 
за творчу роботу "Котик з півником" (87 балів).

5. Малахова Єлизавета Кирилівна, 2003 року народження, вихованка 
гуртка «Візерунки» комунальний позашкільний навчальний заклад «Міський 
палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради, 
за творчу роботу «Ранок» (89 балів).

6. Ляхович  Аліна  Богданівна,  2008  року  народження,  вихованка 
гуртка  "Виготовлення  виробів  різними  методами з  матеріалів"  Долинська 
Станція юних техніків, за творчу роботу «Лялька-мотанка «Україночка» (86 
балів).

7. Тюшка  Анастасія  Володимирівна,  2007  року  народження, 
вихованка  гуртка  «Геометричне  моделювання»  Долинська  Станція  юних 
техніків, за творчу роботу «Пасхальне яйце «Великоднє диво» (87 балів).

8. Кріль  Тетяна  Олександрівна,  2008  року  народження,  вихованка 
гуртка  «Геометричне  моделювання»  Долинська  Станція  юних техніків,  за 
творчу роботу «Пасхальне яйце «Великоднє диво» (87 балів).

9. Креховецька  Софія  Юріївна,  2007  року  народження,  вихованка 
гуртка «Екологічно-безпечні технології та ресурсозабезпечення» Долинська 
Станція юних техніків, за творчу роботу «Коляда» (88 балів).

10.  Назаренко  Мілєна,  2009  року  народження,  вихованка  «Гурток 
глиняної  іграшки»  Кудряшівська  гімназія  Кремінської  районної  ради  Лу-
ганської області, за творчу роботу «Родина біля хати» (88 балів).
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11.  Божик Юліана, 2008 року народження, вихованка «Гурток глиня-
ної іграшки» Кудряшівська гімназія Кремінської районної ради Луганської 
області, за творчу роботу «Родина біля хати» (88 балів).

12.  Потурай  Аліна,  12  років,  гурток  «Інтер’єрна  іграшка» 
комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої та юнацької 
творчості  «Мрія» Криворізької міської ради, за творчу роботу «Мати» (89 
балів).

13. Сервачинська Олександра, учень 9 класу, загальноосвітньої школи 
І-ІІІ  ступенів  села  Радовичі  Павлівської  ОТГ  Волинського  обласного 
еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради, за творчу робо-
ту «Родинний оберіг» (88 балів).

14. Іванчук  Ірина,  учениця  9  класу,  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ 
ступенів  села  Радовичі  Павлівської  ОТГ Волинського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  Волинської  обласної  ради,  за  творчу  роботу 
«Родинний оберіг» (88 балів).

15. Юрчук  Олеся,  учениця  9  класу,  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ 
ступенів  села  Радовичі  Павлівської  ОТГ Волинського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  Волинської  обласної  ради,  за  творчу  роботу 
«Родинний оберіг» (88 балів).

16. Окшин Роман, учень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «№ 1 
міста Володимир-Волинський Волинського обласного еколого-натуралісти-
чного центру Волинської області», за творчу роботу «Українська тарілочка» 
(89 балів).

17. Покотило Діана,  12 років,  вихованка «Творчої  майстерні» поза-
шкільний  комунальний  заклад  «Березівський  центр  дитячої  та  юнацької 
творчості» Березівської сільської ради, за творчу роботу «Різдвяна мотанка» 
(89 балів).

18. Рузак Андрій, вихованець зразкового гуртка художньої кераміки 
«Горицвіт»  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Франківського  району 
міста Льва, за творчу роботу «Бик – символ 2021 року» ().

19. Ляшенко Вікторія Максимівна, 2006 року народження, вихованка 
комунального  закладу  «Компаніївське  навчально-виховне  об’єднання» 
Компаніївської  селищної  ради  Кіровоградської  області,  за  творчу  роботу 
«Берегиня роду» (89 балів). 

20. Великий  Нікіта,  вихованець  навчально-виховного  комплексу 
«Олександрійський  колегіум-спеціалізована  школа»  Олександрійської 
міської ради, Кіровоградської області, за творчу роботу «Спіймай вареник» 
(89 балів). 

21. Штуфра Максим Дмитрович, 2006 року народження, вихованець 
гуртка  «Художня обробка деревини»,  Благовіщенського районного центру 
дитячої  та  юнацької  творчості  Благовіщенської  районної  ради  Кірово-
градської області, за творчу роботу «Брязкальця» (89 балів).

22. Скачук Марина,  12 років,  вихованка гуртка  «Конструювання та 
моделювання одягу» Рахівського районного центру Закарпатського обласно-
го  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  за  творчу  роботу 
«Гуцульське намисто» (86 балів).
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23. Ловцов  Григорій,  12  років,  вихованець  гуртка  «Різьблення  по 
дереву» комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Роки-
тнівської районної ради Рівненської області, за творчу роботу «Лялька-мота-
нка «Ведучка» (88 балів).

24. Кучер  Антон,  13  років,  учень  Листвинської  загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів Мирогощанскьої сільської ради Дубенського району Рі-
вненської області, за творчу роботу «Тріскачка» (85 балів).

25. Телевна  Ганна,  13  років,  учениця  Вичівської  загальноосвітньої 
школи  І-ІІІ  ступенів  Зарічненської  районної  ради  Рівненської  області,  за 
творчу  роботу  «Гребінка  «Я  гребінка  чарівна,  збираю ягоди  сама…» (86 
балів).

26. Трохимчук Павло, 14 років, вихованець гуртка «Художня обробка 
деревини» комунального закладу «Острозький районний Будинок школяра» 
Острозької районної ради Рівненської області, за творчу роботу «Розвиваюча 
іграшка «Ліс» (89 балів).

27. Кутова  Марія  Олександрівна,  2005  року  народження,  гурток 
Народний  художній  колектив-студія  декоративно-прикладного  мистецтва 
«Сходинки, позашкільного навчального закладу «Багатопрофільний молоді-
жний центр» Черкаської міської ради місто Черкаси, за творчу роботу "Цап" 
(88 балів).

28. Дідицька Надія, 15 років, вихованка гуртка «Берегиня» Козівсько-
го дитячого парку «Лісова пісня» Тернопільський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді, за творчу роботу «Йорданська 
корзинка» (89 балів).

29. Кобальський  Матвій,  13  років,  вихованець  гуртка  «Гончарик» 
Центру  технічної  творчості  та  професійної  орієнтації  шкільної  молоді 
Дарницького району міста Києва, за творчу роботу «Ваза» (87 балів).

30. Тверденко Аліна, 2008 року народження, вихованка комунального 
закладу  «Новомиколаївського  навчально-реабілітаційного  центру 
«Паросток»  імені  В.А.  Польського»  Запорізької  обласної  ради,  за  творчу 
роботу «Квіткова гармонія» (88 балів).

31. Школьник Катерина Петрівна, 2008 року народження, вихованка 
гуртка  «Плетіння  з  веерби»  Шепетівського  міського  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Хмельницької  області,  за 
творчу роботу «Хлібниця» (86 балів).

32. Пилипенко Катерина, 15 років, вихованка гуртка «Образотворче 
мистецтво» Національного еколого-натуралістичного центру учнівської мо-
лоді МОН України міста Києва, за творчу роботу «Птах в саду» (петрикі-
вський розпис) (88 балів).

33. Сердюк Софія, 14 років, вихованка гуртка «Образотворче мисте-
цтво»  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді 
МОН України міста Києва, за творчу роботу «Гордовитий павич» (петрикі-
вський розпис) (87 балів).

34. Кривогузенко Ольга Юріївна, 13 років, вихованка студії декорати-
вно-прикладного мистецтва  «Перлина» комунального навчального  закладу 
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«Центр позашкільної освіти» Вербківської сільської ради Дніпропетровської 
області, за творчу роботу «Народна лялька-мотанка «Наречена» (87 балів).

35. Красовська  Єлизавета  Сергіївна,  12  років,  вихованка  студії 
декоративно-прикладного  мистецтва  «Барвінок»  гуртка  «Стрічечка» 
комунального  навчального  закладу  «Центр  позашкільної  освіти»  Вербкі-
вської сільської ради Дніпропетровської області, за творчу роботу «Лялька-
мотанка «Берегиня» (88 балів).

36. Баченко  Єсфірь  Сергіївна,  вихованка  Богуславського  районного 
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Богуславської  міської  ради, 
комунального  закладу  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та 
юнацтва Київщини», за творчу роботу «Індик» (85 балів).

37. Станищук Софія Миколаївна,  вихованка Сквирського районного 
центру  дитячої  та  юнацької  творчості,  комунального  закладу  Київської 
обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»,  за  творчу 
роботу «Панно «Лелеки» (86 балів).

38. Доброгорська  Софія  Максимівна,  вихованка  Васильківської 
міської  СЮТ,  комунального  закладу  Київської  обласної  ради  «Центр 
творчості  дітей та юнацтва Київщини», за творчу роботу «Зозулиці-Украї-
нки» (84 бали).

39. Барташ Валерія Олександрівна, 12 років, вихованка комунального 
позашкільного навчального закладу «Центр дитячої  та юнацької творчості 
«Мрія»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  за  творчу 
роботу «Лялька-мотанк «Господиня» (87 балів).

40. Ткаченко  Катерина,  12  років,  вихованка  комунального  поза-
шкільного  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості 
«Мрія»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  за  творчу 
роботу «Лялька-мотанка «Дівчина» (86 балів).

41. Матвієнко Ангеліна Андріївна, 14 років, вихованка зразкового ху-
дожнього колективу «Кераміка», комунального позашкільного навчального 
закладу «Станція юних техніків Тернівського району» Криворізької міської 
ради, за творчу роботу «Дзвіночок «Гостинність» (87 балів).

42. Буханець  Богдан  Володимирович,  2007  року  народження,  ви-
хованець студії  образотворчих мистецтв «Журавочка»,  комунальний поза-
шкільний навчальний заклад «Міський палац дитячої та юнацької творчості 
«Горицвіт» Криворізької міської ради, за творчу роботу «Душею чисті» (75 
балів).

43. Кратюк Поліна Анатоліївна,  2008 року народження,  вихованець 
студії образотворчих мистецтв «Журавочка», комунальний позашкільний на-
вчальний заклад «Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» 
Криворізької міської ради, за творчу роботу «Зимонька-зима» (87 балів).

44. Фіяло Ірина Віталіївна, 2005 року народження, вихованка студії 
образотворчих  мистецтв  «Журавочка»,  комунальний  позашкільний  на-
вчальний заклад «Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» 
Криворізької міської ради, за творчу роботу «Різдвяні розваги» (88 балів).

45. Шкабрій Анастасія Іванівна, 12 років, вихованка гуртка «Студія 
«Моделювання  іграшок-сувенірів»  Івано-Франківського  міського  центру 
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науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  місто  Івано-Франківськ,  за 
творчу роботу «А ми удвох…» (89 балів).

46. Прищевська Діана Петрівна, 14 років, вихованка гуртка «Студія 
«Моделювання  іграшок-сувенірів»  Івано-Франківського  міського  центру 
науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  місто  Івано-Франківськ,  за 
творчу роботу «А ми удвох…» (89 балів).

47. Ковальська Юлія, 2007 року народження, вихованка «Вінницького 
районного  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості»  Вінницької  районної 
ради,  Вінницької  обласної  станції  юних  натуралістів  Вінницької  обласної 
державної адміністрації, за творчу роботу «Настільна гра «Талісман удачі» 
(88 балів).

48. Гнатюк Анастасія, 2008 року народження, вихованка «Вінницько-
го районного Будинку дитячої та юнацької творчості» Вінницької районної 
ради,  Вінницької  обласної  станції  юних  натуралістів  Вінницької  обласної 
державної адміністрації, за творчу роботу «Настільна гра «Талісман удачі» 
(88 балів).

49. Мальцева Дарія Миколаївна, 13 років, учениця Сарненської зага-
льноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  №  3  Сарненської  районної  ради  Рі-
вненської  області,  за  творчу роботу «Килимки-квіти» предмет вжитку (89 
балів).

50. Колядко Дмитро Михайлович, 14 років, учень Сарненської зага-
льноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  №  3  Сарненської  районної  ради  Рі-
вненської області, за творчу роботу «Рукодільний кошик мамі «Кіт» предмет 
вжитку (88 балів).

51. Лисюк Анна, 15 років, член гуртка «Юний мистець» комунально-
го закладу позашкільної  освіти «Коропського центру дитячої  та  юнацької 
творчості» Коропської селищної ради Чернігівської області, за творчу робо-
ту «Рушничок» (88 балів).

52. Савченко  Руслана,  15  років,  член  гуртка  «Весела  майстерня» 
Комарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Комарівської сільської 
ради  Борзнянського  району  комунального  закладу  «Чернігівська  обласна 
станція юних натуралістів» міста Чернігів,  за творчу роботу «Цукерниця» 
(89 балів).

53. Медведь Маргарита, 14 років, член гуртка «Фантазія» Киїнського 
опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Костянтина 
Светенка Киїнської сільської ради Чернігівської  області,  за  творчу роботу 
«Український віночок «Звила ж я віночок вчора звечора, звечора» (89 балів).

54. Гайкова  Анастасія  Юріївна,  учениця  Виноградненської  зага-
льноосвітньої школи Болградської районної ради Одеської області, Одесько-
го  обласного  гуманітарного  центру  позашкільної  освіти  та  виховання,  за 
творчу роботу «Мотанка-оберіг «Лелека з немовлям» (89 балів).

55. Антипенко Ксенія, вихованка гуртка «Декоративно-образотворчо-
го  мистецтва»  Овідіопільського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької 
творчості, Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та 
виховання, за творчу роботу «Новорічний бичок» (89 балів).
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56. Мельник Любов Іванівна, вихованка комунального закладу «Ви-
шнівського навчально-виховного комплексу» Татарбунарської районної ради 
Одеської області, Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної 
освіти та виховання, за творчу роботу «Триптих «Нова радість стала» (87 
балів).

57. Покотило Діана, 12 років, вихованка «Творчої майстерні», Поза-
шкільний  комунальний  заклад  «Березівський  центр  дитячої  та  юнацької 
творчості» Березівської сільської ради, за творчу роботу «Різдвяна мотанка» 
(89 балів).
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Додаток 6 до наказу НЕНЦ
№18 від 21.02.2020 р.

Список переможців Всеукраїнського конкурсу
«Український сувенір» для нагородження грамотою НЕНЦ

за ІІI місце призерів IІ вікової категорії (12-16 років):

1. Бойко  Тетяна  Геннадіївна,  2002  року  народження,  вихованка 
гуртка  «Майстриня»  Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості  Згурівської 
районної ради, за творчу роботу «Прикраса «Калинка» (78 балів).

2. Маліца  Анатолій  Володимирович,  13  років,  вихованець  струдії 
образотворчих  мистецтв  «Журавочка»,  комунальний  позашкільний 
навчальний заклад "Міський палац дитячої та юнацької творчості "Горицвіт" 
Криворізької міської ради, за творчу роботу «Птах-свічник» (79 балів).

3. Буханець Дар'я Олегівна, 12 років, Народний художній колектив 
студія  образотворчих мистецтв "Журавочка"  Комунального позашкільного 
навчального  закладу  "Міський  палац  дитячої  та  юнацької  творчості 
"Горицвіт" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за  творчу 
роботу "Родина" (76 балів).

4. Давидова  Софія  Сергіївна,  2006  року  народження,  учениця 
Марганецької  загальноосвітньої  школи  №  5  дошкільного  навчального 
закладу міста Марганець Нікопольського району Дніпропетровської області, 
за творчу роботу «Кошик» (76 балів).

5. Кєтова Вероніка Олександрівна, 2009 року народження, вихованка 
гуртка «Веселка» комунальний позашкільний навчальний заклад «Міський 
палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради, 
за творчу роботу «Вазон з квітами» (78 балів).

6. Доцяк  Уляна,  13  років,  вихованка  гуртка  «Народні  ремесла 
України» Центр позашкільної освіти Богородчанської селищної ради Івано-
Франківської області, за творчу роботу «Лялька-мотанка».

7. Гогільчин  Ілона,  15  років,  вихованка  гуртка  «Образотворче 
мистецтво»  Центр  позашкільної  освіти  Богородчанської  селищної  ради 
Івано-Франківської  області,  за  творчу  роботу  «Барвистий  глечик»  (пап’є-
маше) (76 балів).

8. Кочугура Софія, 2008 року народження, вихованка гуртка «Творча 
перлина»  Опорний  навчальний  заклад  «Міловська  гімназія  Міловської 
районної  ради  Луганської  області»,  за  творчу  роботу  «Чарівна  лялька-
мотанка» (78 балів).

9. Ковальова  Богдана,  14  років,  вихованка  гуртка  «Декоративно-
ужиткового мистецтва» Сватівський районний молодіжний центр «Слобожа-
нська духовна криниця ім. М.Щепенка», за творчу роботу «Гривня «Ягідка» 
(78 балів).

10. Гордієнко Вікторія Андріївна, 2010 року народження, вихованка 
гуртка «Творче життя» районного центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської  молоді  міста  Боярки,  Київської  області  ,  за  творчу  роботу 
«Серветка – символ домашнього затишку» (76 балів).
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11. Граченко  Віолетта,  13  років,  гурток  «Інтер’єрна  іграшка» 
комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої та юнацької 
творчості  «Мрія» Криворізької міської ради, за творчу роботу «Українські 
жіночі шийні прикраси «Силянки» (76 балів).

12. Мамітова  Катерина,  13  років,  гурток  «Інтер’єрна  іграшка» 
комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої та юнацької 
творчості  «Мрія» Криворізької міської ради, за творчу роботу «Українські 
жіночі шийні прикраси «Силянки» (76 балів).

13. Тхоржевський Арсеній,  учень 9 класу Дубівської  загальноосвіт-
ньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Дубівської  сільської  ради  Ковельського  району 
Волинського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  Волинської 
обласної ради, за творчу роботу «Різдвяна зірка» (77 балів).

14. Столярчук Ольга, учениця 11 класу КОЗ «Купичівського ліцею» 
Волинського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  Волинської 
обласної ради, за творчу роботу «Солом’яний бичок» (76 балів).

15. Поляков  Роман,  14  років,  вихованець  гуртка  «Гончарство» 
Локачинського  районного  Будинку  школяра  Волинського  обласного 
еколого-натуралістичного  центру  Волинської  області»,  за  творчу  роботу 
«Баранчик» (79 балів).

16. Сидоренко  Євгенія  Романівна,  14  років,  вихованка  гуртка 
«Виготовлення  сувенірів»  Івано-Франківського  центру  науково-технічної 
творчості  учнівської  молоді  Івано-Франківської  міської  ради,  Івано-
Франківської області, за творчу роботу «Весна на галявині» (77 балів).

17. Перегінець  Тетяна  Володимирівна,  13  років,  вихованка  гуртка 
«Виготовлення  сувенірів»  Івано-Франківського  центру  науково-технічної 
творчості  учнівської  молоді  Івано-Франківської  міської  ради,  Івано-
Франківської області, за творчу роботу «Весна на галявині» (77 балів).

18. Вовк Анастасія Романівна, 15 років, вихованка гуртка «Технічний 
дизайн» Івано-Франківського центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді  Івано-Франківської  міської  ради,  Івано-Франківської  області,  за 
творчу роботу «Різдвяний віночок» (76 балів).

19. Дігтяренко  Анастасія,  12  років,  вихованка  зразкового  творчого 
об’єднання  «Українська  вишиванка»  комунальний  заклад  позашкільної 
освіти  Тростянецької  міської  ради  «Палац  дітей  та  юнацтва»,  за  творчу 
роботу «Лялька-мотанка» (78 балів).

20. Коломієць  Анна,  15  років,  вихованка  гуртка  «Виготовлення 
іграшок-сувенірів» комунальний заклад позашкільної освіти Тростянецької 
міської  ради  «Палац  дітей  та  юнацтва»,  за  творчу  роботу  «Господиня  з 
яблуками» (77 балів).

21. Перепьолкін  Владислав,  11  років,  вихованець гуртка  «Паперова 
фантазія»  комунального  закладу  «Міський  центр-комплекс  позашкільної 
роботи»  міста  Марганець,  Дніпропетровської  області,  за  творчу  роботу 
«Запах літа» (78 балів).

22. Сидоренко  Ігор  Сергійович,  2007  року  народження,  вихованець 
гуртка  «Художня обробка деревини» Ліцею «Нова школа» Катеринівської 
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сільської ради Кропивницького району Кіровоградської  області,  за  творчу 
роботу «Предмет вжитку «Горіхокол» (77 балів). 

23. Мацинський  Вадим  Романович,  2004  року  народження, 
вихованець  гуртка  «Художня  обробка  деревини»  Ліцею  «Нова  школа» 
Катеринівської  сільської  ради  Кропивницького  району  Кіровоградської 
області,  за  творчу  роботу  «Традиційна  технічна  іграшка  «Тарахкало»  (77 
балів). 

24. Брус  Ольга  Володимирівна,  2007  року  народження,  вихованка 
гуртка  «Художня обробка деревини» Ліцею «Нова школа» Катеринівської 
сільської ради Кропивницького району Кіровоградської  області,  за  творчу 
роботу  «Копія  стародавньої  іграшки,  збереженої  в  родині  «Калатало»  (76 
балів). 

25. Лось  Максим,  вихованець  гуртка  «Художня  обробка  деревини» 
Ліцею «Нова школа» Катеринівської сільської ради Кропивницького району 
Кіровоградської  області,  за  творчу  роботу  «Копія  стародавньої  іграшки, 
збереженої в родині «Калатало» (75 балів). 

26. Крамаренко Анатолій Валерійович, вихованець гуртка «Художня 
обробка  деревини»  Ліцею  «Нова  школа»  Катеринівської  сільської  ради 
Кропивницького  району  Кіровоградської  області»,  за  творчу  роботу 
«Деркач-пташка» (76 балів). 

27. Оніщенко Юлія Романівна, вихованка гуртка «Гончарство» Буди-
нку дитячої та юнацької творчості  Олександрійської міської ради, Кірово-
градської області, за творчу роботу «Горщик «Хатинка» (77 балів).

28. Пилипів Ілля Володимирович, 13 років, вихованець гуртка «При-
рода рідного краю» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції, 
за творчу роботу «Гольниця-шпулічка» (75 балів).

29. Кузьма Ярина Віталіївна, 2008 року народження, вихованка гуртка 
«Народні  промисли»  Хустського  районного  центру  позашкільної  роботи 
Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області, за творчу 
роботу «Корзина з квітами» (78 балів).

30. Гарбуз  Наталія  Юріївна,  14  років,  вихованка  комунального 
закладу  «Токмацька  спеціалізована  загальноосвітня  школа-інтернат» 
Запорізької обласної ради, за творчу роботу «Кошик» (76 балів).

31. Кардаш В’ячеслав Юрійович, 15 років, вихованець комунального 
закладу  «Токмацька  спеціалізована  загальноосвітня  школа-інтернат» 
Запорізької обласної ради, за творчу роботу «Кошик» (76 балів).

32. Субботін  Максим  Анатолійович,  2005  року  народження, 
вихованець комунального закладу «Михайлівської загальноосвітньої школи 
І-ІІ  ступенів»  Михайлівської  сільської  ради  Михайлівського  району 
Запорізької області, за творчу роботу «Запорізький козак» (76 балів).

33. Дусь  Юлія  Сергіївна,  2004  року  народження,  вихованка 
комунального  закладу  «Менчикурівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ 
ступенів» Веселівської районної ради Запорізької області, за творчу роботу 
«Коник-горбоконик» (74 бали).

34. Тінін  Сергій  Сергійович,  2007  року  народження,  вихованець 
комунального закладу «Малобілозерська спеціалізована естетична школа ІІ-

30



ІІІ ступенів «Дивосвіт» Запорізької обласної ради, за творчу роботу «Кошик 
з квітами» (75 балів).

35. Большакова  Соломія  Павлівна,  вихованка  Васильківського 
міського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості,  комунального  закладу 
Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», за 
творчу роботу «Українська господиня» (76 балів).

36. Дашко  Роман,  12  років,  вихованець  гуртка  «Екологічна 
майстерня»  Центр  позашкільної  освіти  Богородчанської  селищної  ради 
Івано-Франківської області, за творчу роботу «Млин» (74 бали).

37. Личка  Денис,  вихованець  гуртка  «Фольклорно-екологічне 
краєзнавство»  комунального  закладу  Полтавського  обласного  центру 
національно-патріотичного  виховання,  туризму  і  краєзнавства  учнівської 
молоді» Полтавської області, за творчу роботу «На добробут та багатство» 
(76 балів).

38. Іванчі Ростислав, учень Яблунівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  Оржицького  району  Полтавської  області,  за  творчу  роботу 
«Іграшка мого дитинства» (75 балів).

39. Ватуля  Павло,  учень  Градизької  гімназії  імені  Героя  України 
Олександра  Білаша  Глобинського  району  Полтавської  області,  за  творчу 
роботу «Незрівнянна Солоха і Чорт» (75 балів).

40. Дмитрієва  Ксенія,  вихованка  гуртка  «Природа  і  фантазія» 
Новоселицького  будинку  дитячої  творчості  Новоселицького  району 
Чернівецької  області,  комунального  закладу  Чернівецького  обласного 
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді міста Чернівці, 
за творчу роботу «Гуцульське весілля» (76 балів).

41. Маліца  Анатолій  Володимирович,  13  років,  вихованець  студії 
образотворчих  мистецтв  «Журавочка»,  комунальний  позашкільний 
навчальний  заклад  «Міський  палац  дитячої  та  юнацької  творчості 
«Горицвіт»  Криворізької  міської  ради,  за  творчу  роботу  «Зустрічаємо 
коляду» (78 балів).

42. Буханець  Богдан  Володимирович,  2007  року  народження, 
вихованець  студії  образотворчих  мистецтв  «Журавочка»,  комунальний 
позашкільний  навчальний  заклад  «Міський  палац  дитячої  та  юнацької 
творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради, за творчу роботу «Душею 
чисті» (75 балів).

43. Шкабрій  Ірина  Іванівна,  14  років,  вихованка  гуртка  «Студія 
«Перлина»  Івано-Франківського  міського  центру  науково-технічної 
творчості  учнівської молоді місто Івано-Франківськ, за творчу роботу «Як 
козаки сіль купували…» (78 балів).

44. Федишин Ангеліна Андріївна, 13 років, вихованка гуртка «Студія 
«Перлина»  Івано-Франківського  міського  центру  науково-технічної 
творчості  учнівської молоді місто Івано-Франківськ, за творчу роботу «Як 
козаки сіль купували…» (78 балів).

45. Гончарук  Ольга,  16  років,  вихованка  гуртка  «Декоративний 
розпис» Вінницької обласної станції юних натуралістів Вінницької обласної 
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державної  адміністрації,  за  творчу  роботу  «Скринька  для  рукоділля»  (78 
балів).

46. Борсук  Дмитро,  вихованець  гуртка  «Різьблення  по  дереву» 
Ладижинського міжшкільного навчально-виробничого  центру «Спадщина» 
Вінницької  обласної  станції  юних  натуралістів  Вінницької  обласної 
державної адміністрації, за творчу роботу «Барви Поділля» (78 балів).

47. Вільгота Анна, вихованка гуртка «Юний художник» Калинівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Вінницької області, Вінницької 
обласної  станції  юних  натуралістів  Вінницької  обласної  державної 
адміністрації,  за  творчу роботу «Кухонна дощечка «В ніч на Купала» (78 
балів).

48. Лукашевич  Аліна,  учениця  комунального  закладу  «Гуманітарна 
гімназія  №  1  ім.  М.І.  Пирогова  Вінницької  міської  ради»,  Вінницької 
обласної  станції  юних  натуралістів  Вінницької  обласної  державної 
адміністрації, за творчу роботу «Саморобна іграшка «Сонечко» (76 балів).

49. Сторубльовцева Евеліна В’ячеславівна, вихованка гуртка «М’яка 
іграшка  Вишгородського  районного  Центру  художньої  творчості  дітей, 
юнацтва та молоді «Дивосвіт» місто Вишгород, за творчу роботу «Бабуся-
господиня» (78 балів).

50. Хілько  Поліна,  15  років,  член  гуртка  «Юний  мистець» 
комунального закладу позашкільної освіти «Коропського центру дитячої та 
юнацької  творчості»  Коропської  селищної  ради  Чернігівської  області,  за 
творчу роботу «Бик, що несе Новий рік» (78 балів).

51. Матвієнко  Каміла,  15  років,  член  член  гуртка  «Петриківський 
розпис» Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості Корюківської 
міської  ради  Чернігівської  області,  за  творчу  роботу  «Сувенір  «Набір 
святковий» (79 балів).

52. Ковтун  Єгор  Сергійович,  вихованець  гуртка  «Різьблення  по 
дереву»  Красноградського  районного  центру  позашкільної  освіти 
Красноградської  районної  ради  Харківської  області,  за  творчу  роботу 
«Матусині обійми» (76 балів).

53. Комісарова  Ірина  Євгенівна,  2008  року  народження,  вихованка 
гуртка  «Декоративно-ужиткове  мистецтво»  комунальної  установи 
«Вовчанський будинок дитячої та юнацької творчості» Вовчанської районної 
ради Харківської області, за творчу роботу «Коник» (78 балів).

54. Журавльова  Єлизавета,  вихованка  гуртка  «Фітодизайн» 
комунального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  №  4 
Харківської міської ради», за творчу роботу «Берегиня Осінь – хранителька 
прикрас» (76 балів).

55. Костельна  Юлія,  вихованка  комунального  закладу  «Центр 
позашкільної  освіти  Білозерської  районної  ради  Херсонської  області» 
комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді» Херсонської  області,  за  творчу роботу «Лялька-мотанка «Лялька-
семиручка» (75 балів).

56. Бондаренко  Елла  Михайлівна,  вихованка  комунального  закладу 
«Нерушайської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів»  Татарбунарської 
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районної ради Одеської області, Одеського обласного гуманітарного центру 
позашкільної  освіти  та  виховання,  за  творчу  роботу  «Український  посуд 
«Ковш» (78 балів).

57. Мінаєв  Дмитро  Володимирович,  учень  Одеського  ліцею 
«Фонтанський» Одеської міської ради, Одеського обласного гуманітарного 
центру  позашкільної  освіти  та  виховання,  за  творчу  роботу  «Новорічний 
домовик» (79 балів).
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Додаток 7 до наказу НЕНЦ
№18 від 21.02.2020 р.

Список переможців Всеукраїнського конкурсу
«Український сувенір» для нагородження грамотою НЕНЦ

за I місце призерів IІІ вікової категорії (молодь від 17 років, дорослі):

1. Бойко  Тетяна  Геннадіївна,  2002  року  народження,  вихованка 
гуртка  «Майстриня»  Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості  Згурівської 
районної ради, за творчу роботу «Прикраса «Калинка» (78 балів).

2. Кульнєва  Софія  Русланівна,  17  років,  вихованка  студії 
образотворчих  мистецтв  «Журавочка»,  комунальний  позашкільний 
навчальний заклад "Міський палац дитячої та юнацької творчості "Горицвіт" 
Криворізької  міської  ради,  за  творчу  роботу  «Дивовижний  звір  (свічник) 
(100 балів).

3. Пушкарчук  Ярослав  Андрійович,  17  років,  Народний  художній 
колектив  студія  образотворчих  мистецтв  "Журавочка"  Комунального 
позашкільного  навчального  закладу  "Міський  палац  дитячої  та  юнацької 
творчості "Горицвіт" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 
за творчу роботу "Круторогий" (99 балів).

4. Самойленко Світлана Іванівна, 2001 року народження, учениця ІІІ 
курсу групи Х-19 «Художник розмалювання по дереву» Дніпропетровська 
область, селище міського типу Петриківка, за творчу роботу «Господарочка» 
(100 балів).

5. Павленко  Ірина  Валеріївна,  1994  року  народження,  вихованка 
гуртка  «Попелюшка»  комунальний  позашкільний  навчальний  заклад 
«Міський  палац  дитячої  та  юнацької  творчості  «Горицвіт»  Криворізької 
міської ради, за творчу роботу «Комплект «Квітка» (100 балів).

6. Павленко  Ірина  Валеріївна,  1994  року  народження,  вихованка 
гуртка  «Попелюшка»  комунальний  позашкільний  навчальний  заклад 
«Міський  палац  дитячої  та  юнацької  творчості  «Горицвіт»  Криворізької 
міської ради, за творчу роботу «Комплект «Квітка» (100 балів).

7. Данілова  Ольга  Миколаївна,  1953  року  народження,  вихованка 
гуртка  «Берегиня»  при  Хотівському  ліцеї  ім.  Левка  Лук’яненка, 
Києво-Святошинський  РЦЕНТУМ  місто  Боярка,  за  творчу  роботу 
«Василина» (100 балів).

8. Анікєєва Стефанія, 17 років, учениця середньої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 4 міста Сєвєродонецька Луганської області, за творчу 
роботу «Пасхальний набір» (97 балів).

9. Павленко  Наталія,  50  років,  учениця  Сватівського  районного 
молодіжного центру «Слобожанська духовна криниця ім.  М.Щепенка»,  за 
творчу роботу «Комплект прикрас «Вишиванка» (100 балів).

10. Тимошенко Галина Володимирівна, 1978 року народження, гурток 
Народний  художній  колектив-студія  декоративно-прикладного  мистецтва 
«Сходинки,  позашкільного  навчального  закладу  «Багатопрофільний 
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молодіжний центр» Черкаської міської ради місто Черкаси, за творчу роботу 
«Бичок» (100 балів).

11. Фрейберчук  Ірина Миколаївна,  керівник зразкового  художнього 
колективу  гуртка  «М’яка  іграшка»  Центру  технічної  творчості  та 
професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за 
творчу роботу «Декоративна подушка «Одарка» (96 балів).

12. Богданова  Маргарита,  17  років,  вихованка  гуртка  «Витинанка» 
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  МОН 
України  міста  Києва,  за  творчу  роботу  «Дерево  життя» (витинанка) (99 
балів).

13. Скубак  Анна  Анатоліївна,  25  років,  вихователь  групи 
продовженого дня Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 
міста  Кривого  Рогу,  за  творчу  роботу  «Лялька-мотанка  «Берегиня»  (100 
балів).

14. Ільницький  Михайло  Васильович,  вихованець  гуртка  «Юні 
зоологи»  Кам’янець-Подільського  позашкільного  навчально-виховного 
об’єднання, за творчу роботу «Рушник вишиваний» (100 балів).

15. Литвинчук  Ольга  Михайлівна,  43  роки,  керівник  зразкового 
художнього  колективу  «Кераміка»,  комунального  позашкільного 
навчального  закладу  «Станція  юних  техніків  Тернівського  району» 
Криворізької міської ради, за творчу роботу «Свищик «Рибка» (100 балів).

16. Демко  Дарія,  2001  року  народження,  вихованка  гуртка 
«Автентичної вишивки та народного мистецтва» Вінницької обласної станції 
юних натуралістів Вінницької обласної  державної  адміністрації,  за  творчу 
роботу «Доріжка «Весна» (100 балів).

17. Човнюк  Людмила  Степанівна,  вихованка  гуртка  «Захоплююче 
лозоплетіння»  КЗПО  «Обласного  еколого-натуралістичного  центру» 
Житомирської  області,  місто  Житомир,  за  творчу  роботу  «Фруктовниця 
«Символ року» (100 балів).

18. Сарана Оксана Василівна, вихованка гуртка «Пішохідний туризм» 
Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та 
молоді «Дивосвіт» місто Вишгород, за творчу роботу «Думки про переліт» 
(100 балів).

19. Кирилюк Дарина Олександрівна, вихованка комунального закладу 
«Князегригорівського  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів», 
комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді» Херсонської області, за творчу роботу «Лялька-мотанка» (98 балів).
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Додаток 9 до наказу НЕНЦ 
№18 від 21.02.2020 р.

Список переможців Всеукраїнського конкурсу 
«Український сувенір» для нагородження грамотою НЕНЦ 

за ІІ місце призерів IІІ вікової категорії (молодь від 17 років, дорослі):

1. Бойко  Тетяна  Геннадіївна,  2002  року  народження,  вихованка 
гуртка  «Майстриня»  Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості  Згурівської 
районної ради, за творчу роботу «Прикраса «Калинка» (78 балів).

2. Святківська Софія Миколаївна, 2003 року народження, вихованка 
гуртка  «Юні  винахідники»  Івано-Франківської  області,  міста  Долина,  за 
творчу роботу «Півник» (76 балів).

3. Чудик Марія Василівна, 2003 року народження, вихованка гуртка 
«Юні  винахідники»  Івано-Франківської  області,  міста  Долина,  за  творчу 
роботу «Півник» (76 балів).

4. Чудик Марія Василівна, 2003 року народження, вихованка гуртка 
«Юні  винахідники»  Долинська  Станція  юних  техніків,  за  творчу  роботу 
«Півник» (76 балів).

5. Святківська Софія Миколаївна, 2003 року народження, вихованка 
гуртка  «Юні  винахідники»  Долинська  Станція  юних  техніків,  за  творчу 
роботу «Півник» (76 балів).

6. Чуркіна  Марія  Дмитрівна,  2003  року  народження,  учениця 
Кремінського ліцею № 5 Кремінської районної ради Луганської області, за 
творчу роботу «Сувенірна «Лялька-мотанка» (88 балів).

7. Вітюк  Вероніка  Вікторівна,  2003  року  народження,  вихованка 
Знам’янського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості 
Кіровоградської  області,  за  творчу  роботу  «Набір  «Сулія  та  горщик»  (89 
балів).

8. Шетель  Євгенія,  17  років,  вихованка  гуртка  «Флористика  та 
живопис»  районного  центру  позашкільної  освіти  селища  міського  типу 
Міжгір’я Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учні-
вської молоді, за творчу роботу «Декоративна окраса до столу» (89 балів).

9. Курас  Софія,  вихованка  комунального  закладу 
«Князегригорівського  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів», 
комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді» Херсонської області, за творчу роботу «Лялька-мотанка «Дівчина-
весна» (86 балів).

10. Звонарьова Ірина Олександрівна, вихованка комунального закладу 
«Князегригорівського  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів», 
комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді» Херсонської області, за творчу роботу «Лялька-мотанка «Взяв би я 
бандуру» (85 балів).
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Додаток 9 до наказу НЕНЦ 
№18 від 21.02.2020 р.

Список переможців Всеукраїнського конкурсу 
«Український сувенір» для нагородження грамотою НЕНЦ 

за ІІІ місце призерів IІІ вікової категорії (молодь від 17 років, дорослі):

1. Бойко  Тетяна  Геннадіївна,  2002  року  народження,  вихованка 
гуртка  «Майстриня»  Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості  Згурівської 
районної ради, за творчу роботу «Прикраса «Калинка» (78 балів).

2. Добрівський  Богдан  Олександрович,  вихованець  Центру 
позашкільної  освіти  та  професійного  самовизначення  учнівської  молоді 
«Соняшник» Білоцерківської міської ради, комунального закладу Київської 
обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»,  за  творчу 
роботу «Дай друге життя старим речам» (77 балів).

3. Процко  Валерія,  вихованка  опорного  закладу  Чаплинської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Чаплинської селищної ради Херсонської 
області,  комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості 
учнівської  молоді»  Херсонської  області,  за  творчу  роботу  «Подушка  «З 
Новим роком та Різдвом Христовим» (76 балів).
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Додаток 10 до наказу НЕНЦ 
№18 від 21.02.2020 р.

Список переможців Всеукраїнського конкурсу 
«Український сувенір» для нагородження подякою НЕНЦ

1. Кругляк  Валерія  Михайлівна,  учениця  Ірпінського  центру 
позашкільної освіти, комунального закладу Київської обласної ради «Центр 
творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»,  за  творчу  роботу  «Берегиня» (60 
балів).

2. Лакійчук  Катерина  Володимирівна,  вихованка  Березанського 
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  «Надія»,  комунального  закладу 
Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», за 
творчу роботу «Лялька-берегиня» (60 балів).

3. Нешпор  Ольга  Олегівна,  вихованка  Сквирського  районного 
центру  дитячої  та  юнацької  творчості,  комунального  закладу  Київської 
обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»,  за  творчу 
роботу «Панно «Господар українського подвір’я» (60 балів).

4. Ярмак  Віра  Олексіївна,  вихованка  Ірпінського  центру 
позашкільної освіти, комунального закладу Київської обласної ради «Центр 
творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»,  за  творчу  роботу  «Берегиня» (60 
балів).
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Додаток 11 до наказу НЕНЦ 
№18 від 21.02.2020 р.

Список переможців Всеукраїнського конкурсу 
«Український сувенір» для нагородження подякою НЕНЦ гурткам:

1. Вихованки  Центру  еколого-натуралістичної  творчості 
Білоцерківської міської ради, комунального закладу Київської обласної ради 
«Центр  творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»,  за  творчу  роботу 
«Білоцерківська генеза».
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Додаток 12 до наказу НЕНЦ
№18 від 21.02.2020 р.

Список учасників Всеукраїнського конкурсу
«Український сувенір» для нагородження грамотою НЕНЦ

в номінації «Подарунок воїну»

1. Яркова  Анна,  2010  року  народження,  вихованка  Новоодеської 
районної  станції  юних  натуралістів  Новоодеської  районної  ради 
Миколаївської області, за творчу роботу «Господарочка».

2. Олов’я  Софія,  10  років,  комунальний  заклад  «Центр  дитячої 
творчості м. Тернівка» Дніпропетровської області, вихованка гуртка «М’яка 
іграшка», за творчу роботу «Мотанка «Писанка».

3. Скрипка  Анна,  6  років,  комунальний  заклад  «Центр  дитячої 
творчості  м.  Тернівка»  Дніпропетровської  області,  вихованка  гуртка 
«Петриківський розпис», за творчу роботу «Дерев’яна скринька «Пташеня у 
квітах».

4. Носкова  Аліса  Михайлівна,  10  років,  Народний  художній 
колектив  студія  образотворчих  мистецтв  "Журавочка"  Комунального 
позашкільного  навчального  закладу  "Міський  палац  дитячої  та  юнацької 
творчості "Горицвіт" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 
за творчу роботу "Дівчина з квітами".

5. Раковенко  Варавара  Євгенівна,  9  років,  Народний  художній 
колектив  студія  образотворчих  мистецтв  "Журавочка"  Комунального 
позашкільного  навчального  закладу  "Міський  палац  дитячої  та  юнацької 
творчості "Горицвіт" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 
за творчу роботу "Совинята".

6. Чернявська  Марія  Олександрівна,  2011  року  народження, 
вихованка  струдії  образотворчих  мистецтв  «Журавочка»,  комунальний 
позашкільний  навчальний  заклад  "Міський  палац  дитячої  та  юнацької 
творчості "Горицвіт" Криворізької міської ради, за творчу роботу «Дівчина з 
паляницею».

7. Вовненко  Софія  Дмитрівна,  2009  року  народження,  вихованка 
струдії  образотворчих  мистецтв  «Журавочка»,  комунальний позашкільний 
навчальний заклад "Міський палац дитячої та юнацької творчості "Горицвіт" 
Криворізької міської ради, за творчу роботу «Киця».

8. Малюта  Еліна  Суренівна,  2009  року  народження,  вихованка 
струдії  образотворчих  мистецтв  «Журавочка»,  комунальний позашкільний 
навчальний заклад "Міський палац дитячої та юнацької творчості "Горицвіт" 
Криворізької міської ради, за творчу роботу «Лисичка» (свищик).

9. Хохлов  Іван  Іванович,  2011  року  народження,  учень  4-Б  класу, 
Лиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Лиманської міської 
ради Донецької області, за творчу роботу «Гарний настрій».

10.  Негоденко Анастасія Володимирівна, 2005 року народження, ви-
хованка гуртка «Візерунки» комунальний позашкільний навчальний заклад 
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«Міський  палац  дитячої  та  юнацької  творчості  «Горицвіт»  Криворізької 
міської ради, за творчу роботу «Годувальниця».

11. Литовська Марія Іллівна, 2013 року народження, вихованка гуртка 
«Писанкова  майстерня»  комунальний  позашкільний  навчальний  заклад 
«Міський  палац  дитячої  та  юнацької  творчості  «Горицвіт»  Криворізької 
міської ради, за творчу роботу «Берегиня».

12. Холодій Анастасія Дмитрівна, 2014 року народження, вихованка 
гуртка  «Стильна  штучка»  комунальний  позашкільний  навчальний  заклад 
«Міський  палац  дитячої  та  юнацької  творчості  «Горицвіт»  Криворізької 
міської ради, за творчу роботу «Писанки України».

13. Стефуняк  Анастасія,  10  років,  вихованка  гуртка  «Моделювання 
іграшок-сувенірів»  Центр  позашкільної  освіти  Богородчанської  селищної 
ради Івано-Франківської області, за творчу роботу «Домовичок».

14. Федорів Юлія, 9 років, вихованка гуртка «Екологічна майстерня» 
Центр  позашкільної  освіти  Богородчанської  селищної  ради  Івано-Франкі-
вської області, за творчу роботу «Мишка-норушка».

15. Максимів  Віталіна,  10  років,  вихованка  гуртка  «Екологічна 
майстерня»  Центр  позашкільної  освіти  Богородчанської  селищної  ради 
Івано-Франківської області, за творчу роботу «Господиня».

16. Сем’янів  Станіслав,  8  років,  вихованець  гуртка  «Моделювання 
іграшок-сувенірів»  Центр  позашкільної  освіти  Богородчанської  селищної 
ради Івано-Франківської області, за творчу роботу «Смішарик».

17. Вацеба Софія, 7 років, вихованка гуртка «Декоративно-прикладне 
мистецтво»  Центр  позашкільної  освіти  Богородчанської  селищної  ради 
Івано-Франківської області, за творчу роботу «Ой, чий там кінь стоїть».

18. Возняк  Вікторія,  12  років,  вихованка  гуртка  «Виготовлення 
сувенірів» Центр позашкільної освіти Богородчанської селищної ради Івано-
Франківської області, за творчу роботу «Зайченя з морквинкою».

19. Винник Віталіна, 15 років, вихованка гуртка «Плетіння та апліка-
ція соломкою» Центр позашкільної освіти Богородчанської  селищної ради 
Івано-Франківської області, за творчу роботу «Ворона-висловуха».

20.
21. Кухта Віктор Богданович, 2011 року народження, вихованець гу-

ртка  «Технологія  токарної  обробки деревини» Івано-Франківської  області, 
міста Долина, за творчу роботу «Котик».

22. Пастух Лілія Миколаївна,  2012 року народження, вихованка гу-
ртка  «Технологія  токарної  обробки деревини» Івано-Франківської  області, 
міста Долина, за творчу роботу «Котик».

23. Артамонов  Денис  Олександрович,  2011  року  народження,  ви-
хованець  гуртка  «Технологія  токарної  обробки  деревини»  Івано-Франкі-
вської області, міста Долина, за творчу роботу «Потяг».

24. Катрій Владислав Вікторович, 2008 року народження, вихованець 
гуртка Долинська станція юних техніків Івано-Франківської області,  міста 
Долина, за творчу роботу «Український герб».
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25. Огоренко Артур Андрійович, 2011 року народження, вихованець 
гуртка Долинська станція юних техніків Івано-Франківської області,  міста 
Долина, за творчу роботу «Символ Нового року».

26. Костецький Артем Олегович, 2010 року народження, вихованець 
гуртка Долинська станція юних техніків Івано-Франківської області,  міста 
Долина, за творчу роботу «Козак».

27. Артамонов  Денис  Олександрович,  2011  року  народження,  ви-
хованець  гуртка  «Технологія  токарної  обробки  деревини»  Долинська 
Станція юних техніків, за творчу роботу «Потяг».

28. Пастух Лілія Миколаївна,  2012 року народження, вихованка гу-
ртка  «Технологія  токарної  обробки  деревини»  Долинська  Станція  юних 
техніків, за творчу роботу «Котик».

29. Кухта Віктор Богданович, 2011 року народження, вихованець гу-
ртка  «Технологія  токарної  обробки  деревини»  Долинська  Станція  юних 
техніків, за творчу роботу «Котик».

30. Костецький Артем Олегович, 2010 року народження, вихованець 
гуртка  «Юні  конструктори приладів  радіоелектроніки  Авіа  моделювання» 
Долинська Станція юних техніків, за творчу роботу «Козак».

31. Максимів  Микола  Валерійович,  2010  року  народження,  ви-
хованець  гуртка  «Юні  конструктори  приладів  радіоелектроніки  Авіа 
моделювання» Долинська Станція юних техніків, за творчу роботу «Козак».

32. Марчишин Артем Романович, 2010 року народження, вихованець 
гуртка  «Технічний  дизайн»  Долинська  Станція  юних  техніків,  за  творчу 
роботу «Бойківська піч».

33. Смірнов Ілля Олександрович, 2011 року народження, вихованець 
гуртка  «Технічний  дизайн»  Долинська  Станція  юних  техніків,  за  творчу 
роботу «Бойківська піч».

34. Климович Євген Васильович, 2008 року народження, вихованець 
гуртка  «Технічний  дизайн»  Долинська  Станція  юних  техніків,  за  творчу 
роботу «Українське село».

35. Козарук Андрій Русланович, 2006 року народження, вихованець 
гуртка  «Технічний  дизайн»  Долинська  Станція  юних  техніків,  за  творчу 
роботу «Українське село».

36. Катрій Владислав Вікторович, 2008 року народження, вихованець 
гуртка  «Конструювання  транспортної  техніки»  Долинська  Станція  юних 
техніків, за творчу роботу «Український герб».

37. Григорська  Єва-Марія  Михайлівна,  2013  року  народження,  ви-
хованка гуртка «Початкове технічне моделювання» Долинська Станція юних 
техніків,  за  творчу  роботу  «Лялька-Україночка  «Українкою я  звусь  і  тим 
іменем горджусь» (87 балів).

38. Кіча  Кароліна  Олегівна,  2007  року  народження,  учениця  Ли-
манського  навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ 
ступенів  дошкільного  навчального  закладу  №  1»  Донецької  області,  за 
творчу роботу «Молодята».

39. Дендерюк Валерія Володимирівна, 2006 року народження, учени-
ця Лиманського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-
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ІІ  ступенів  дошкільного  навчального  закладу  № 1»  Донецької  області,  за 
творчу роботу «Лялька Забава».

40. Пелипенко  Евеліна  Олексіївна,  2008  року  народження,  учениця 
Лиманського  навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ 
ступенів  дошкільного  навчального  закладу  №  1»  Донецької  області,  за 
творчу роботу «Мій рідний краї — Україна».

41. Пелипенко  Евеліна  Олексіївна,  2008  року  народження,  учениця 
Лиманського  навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ 
ступенів  дошкільного  навчального  закладу  №  1»  Донецької  області,  за 
творчу роботу «Раз — перлинка, два — перлинка, три — червона намисти-
нка».

42. Пашина  Анна,  вихованка  гуртка  «Творча  майстерня  «Оригамі 
плюс»  Будинок  дитячої  творчості  Шевченківської  районної  в  місті  Києві 
державної  адміністрації,  за  творчу  роботу  «Козак»  Модельне  оригамі-3D, 
квілінг, витинанка».

43. Василенко Зореслава, вихованка гуртка «Народний художній ко-
лектив «Калейдоскоп майстерності»  Будинок дитячої  творчості  Шевченкі-
вської районної в місті Києві державної адміністрації, за творчу роботу «Го-
льничка».

44. Костюк Єгор,  вихованець гуртка «Народний художній колектив 
«Світлиця» Будинок дитячої творчості Шевченківської районної в місті Киє-
ві державної адміністрації, за творчу роботу «Оберіг для оселі».

45. Бєляєв Микита Дмитрович, 2011 року народження, вихованець гу-
ртка «Пластилінова анімація» Будинок дитячої творчості Кремінської район-
ної ради Луганської області, за творчу роботу «Пташечка».

46. Гутеньова Поліна, вихованка гуртка «Берегиня» Комплекс поза-
шкільної роботи з дітьми та юнацтвом Рубіжанської міської ради Луганської 
області, за творчу роботу «Бичок».

47. Колективна  робота,  гурток  «Традиції  нашого  краю»  Опорний 
заклад освіти «Новопсковський заклад освіти І-ІІІ ступенів Новопсковської 
сільської ради», за творчу роботу «Сувенір-панно».

48. Стефанова Валерія,  2008 року народження,  учениця Сватівської 
загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 6,  Луганської  області,  за  творчу 
роботу «Оберіг».

49. Колективна  робота  вихованців  гуртків  «Майстри-чарівники»  та 
«Природа крізь призму англійської мови», комунального закладу Дунаєве-
цької  міської  ради «Станція  юних натуралістів»  Хмельницької  області,  за 
творчу роботу «Духмяна пані».

50. Колективна  робота  вихованців  гуртків  «Майстри-чарівники»  та 
«Природа крізь призму англійської мови», комунального закладу Дунаєве-
цької  міської  ради «Станція  юних натуралістів»  Хмельницької  області,  за 
творчу роботу «Баночка для освячення води».

51. Колективна  робота  вихованців  гуртків  «Майстри-чарівники»  та 
«Природа крізь призму англійської мови», комунального закладу Дунаєве-
цької  міської  ради «Станція  юних натуралістів»  Хмельницької  області,  за 
творчу роботу «Підкова щастя».
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52. Романюк  Амелія,  6  років,  гурток  «Інтер’єрна  іграшка» 
комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої та юнацької 
творчості «Мрія» Криворізької міської ради, за творчу роботу «Красуня».

53. Чиркунова Кіра  Сергіївна,  11  років,  учениця Криворізької  зага-
льноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  19,  місто  Кривий  Ріг,  Дні-
пропетровська область, за творчу роботу «Лялька-мотанка янгол».

54. Артьоменко Софія, 10 років, вихованка гуртка «Творчі пальчики», 
Дніпропетровської області, за творчу роботу «Квітка захисту».

55. Смик Аміна, 10 років, вихованка гуртка «Творчі пальчики», Дні-
пропетровської області, за творчу роботу «Квітка захисту».

56. Ус Ангеліна, 10 років, вихованка гуртка «Творчі пальчики», Дні-
пропетровської області, за творчу роботу «Квітка захисту».

57. Литвинова Анастасія, 11 років, вихованка гуртка «Рукоділля», Бу-
динок творчості дітей та юнацтва Донецької області Мирноградської міської 
ради, за творчу роботу «Мелодія оберега».

58. Маркусь Маланія,  вихованка гуртків Шацького будинку дитячої 
та  юнацької  творчості  Волинського  обласного  еколого-натуралістичного 
центру Волинської обласної ради, за творчу роботу «Декоративна тарілка ча-
ювання».

59. Поліщук Роман, учень 4 класу, ЗЗСО І-ІІІ ступенів села Пульмо 
Шальцкого району Волинського обласного еколого-натуралістичного центру 
Волинської обласної ради, за творчу роботу «Глобус».

60. Грищук  Ігор,  вихованець  гуртка  «Сувенір»  Будинок  дитячої  та 
юнацької творчості міста Горохів Волинського обласного еколого-натуралі-
стичного центру Волинської області», за творчу роботу «Окарина».

61. Музичук  Анастасія,  учениця  ЗЗСШ  №  2  міста  Нововолинськ 
Волинського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  Волинської 
області», за творчу роботу «Вишиті ялинкові іграшки».

62. Мазепа  Софія,  учениця  ЗЗСШ  №  2  міста  Нововолинськ  Воли-
нського обласного еколого-натуралістичного центру Волинської області», за 
творчу роботу «Вишиті ялинкові іграшки».

63. Гуменюк Анастасія Степанівна, 12 років, вихованка гуртка «Виго-
товлення  сувенірів»  Івано-Франківського  центру  науково-технічної 
творчості учнівської молоді Івано-Франківської міської ради, Івано-Франкі-
вської області, за творчу роботу «Триєдність життя».

64. Шпортюк Ірина Назарівна, 7 років, вихованка гуртка «Виготовле-
ння  сувенірів»  Івано-Франківського  центру  науково-технічної  творчості 
учнівської  молоді  Івано-Франківської  міської  ради,  Івано-Франківської 
області, за творчу роботу «Українська пташка».

65. Руденко  Олександр,  10  років,  вихованець  гуртка  «Початкове 
технічне моделювання» Сумська районна станція юних техніків, за творчу 
роботу «Коник».

66. Шведенко  Вячеслав,  13  років,  вихованець  «Образотворчого  та 
декоративно-ужиткового  мистецтва»  комунального  позашкільного  на-
вчального закладу «Охтирський міський центр позашкільної освіти – Мала 
академія наук учнівської молоді, за творчу роботу «Козацька слава».
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67. Омельченко Анастасія, 12 років, вихованка гуртка «Гончарство» 
комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Охтирський  міський 
центр позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді, за творчу 
роботу «Парочка Семен та Одарочка».

68. Анцібор  Владислава,  13  років,  вихованка  гуртка  «Творча 
майстерня» Роменського районного центру дитячої та юнацької творчості, за 
творчу роботу «Круп’яничка».

69. Кухта  Ірина,  13  років,  вихованка  гуртка  «Господарочка»  Доли-
нського будинку дитячої та юнацької творчості,  за творчу роботу «Зразки 
традиційних іграшок «Вусатий стиліст».

70. Ахмедова Вагіде,  13 років, вихованка гуртка «Декоративно-при-
кладного мистецтва» Долинського будинку дитячої та юнацької творчості, за 
творчу роботу «Зразки традиційних іграшок «Лісова красуня».

71. Довганич  Марія,  9  років,  вихованка  гуртка  «Рукоділля»  Доли-
нського будинку дитячої та юнацької творчості,  за творчу роботу «Зразки 
традиційних іграшок «Чекаю свята».

72. Андрієвська  Кіра  Олександрівна,  2010  року  народження,  ви-
хованка гуртка «Рукоділля» комунального закладу «Міський центр-комплекс 
позашкільної  роботи»  міста  Марганець,  Дніпропетровської  області,  за 
творчу роботу «Лялька-мотанка «Одарка».

73. Перепьолкін  Владислав,  11  років,  вихованець гуртка  «Паперова 
фантазія»  комунального  закладу  «Міський  центр-комплекс  позашкільної 
роботи»  міста  Марганець,  Дніпропетровської  області,  за  творчу  роботу 
«Козаки-запорожці».

74. Власова Інна Володимирівна,  2004 року народження,  вихованка 
гуртка «Народна творчість» комунального закладу «Ганнівський навчально-
виховний  комплекс  «Середня  загальноосвітня  школа»  -  дошкільний  на-
вчальний заклад» Верхньодніпровської міської ради, за творчу роботу «Бо-
же, бережи Україну».

75. Скороход Марія Олександрівна, 2007 року народження, вихованка 
гуртка  «Моделювання  та  конструювання  одягу»  комунального  закладу 
«Новопсковський  будинок  дитячої  та  юнацької  творчості  Новопсковської 
селищної ради», за творчу роботу «Слобожанська щедрість».

76. Бондар Ірина Юріївна, 2008 року народження, вихованка гуртка 
«Едельвейс»  опорного  закладу  «Зіньківська  спеціалізована  школа  І-ІІІ 
ступенів  № 1  Зіньківської  районної  ради  Полтавської  області»,  за  творчу 
роботу «Панна «Квітами багата Україна - мати».

77. Дмитрусь  Владислава  Валеріївна,  2008  року  народження,  ви-
хованець гуртка «Едельвейс» опорного закладу «Зіньківська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 1 Зіньківської районної ради Полтавської області», за 
творчу роботу «Авторська іграшка «Корівка Лада».

78. Матяш Дарина Володимирівна, 2007 року народження, вихованка 
гуртка «Едельвейс» опорного закладу «Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів  № 1  Зіньківської  районної  ради  Полтавської  області»,  за  творчу 
роботу «Панно «Квіти, квіти… Чарівні квіти».
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79. Пащук  Каріна  ,  вихованка  гуртка  «Народні  промисли», 
Сокальського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості,  за  творчу  роботу 
«Ангелик».

80. Остапів Ірина, вихованка гуртка «Намистинка», Сокальського бу-
динку дитячої та юнацької творчості, за творчу роботу «Сувенір «Коник».

81. Рудий Іван,  учень  7-го  класу,  Куличківської  філії  Великомості-
вського  ОЗЗСО  І-ІІІ  ступенів  Великомостівської  міської  ради,  за  творчу 
роботу «Традиційна іграшка «Возик і коза».

82. Рудий Іван,  учень  7-го  класу,  Куличківської  філії  Великомості-
вського  ОЗЗСО  І-ІІІ  ступенів  Великомостівської  міської  ради,  за  творчу 
роботу «Традиційна іграшка «Пташка».

83. Гавриляка  Анастасія,  учениця  7-Б  класу  комунального  закладу 
«Пересічанський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області, за 
творчу роботу «Декоративна таріль».

84. Корнійчук Соломія, вихованка гуртка «Умілі ручки» Вишнівсько-
го центру творчості дітей та юнацтва, за творчу роботу «Композиція «Украї-
нський побут».

85. Ірина Боднарчук, вихованка гуртка «Чарівна петриківка» Вишні-
вського центру творчості дітей та юнацтва, за творчу роботу «Глечики».

86. Галамай Артем, вихованець гуртка «Лілея» комунального закладу 
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної  творчості  учні-
вської молоді», за творчу роботу «Білий лелека».

87. Пукасенко  Карина,  вихованка  гуртка  «Лагідна  майстерня» 
комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької 
міської ради Кіровоградської області, за творчу роботу «Мая».

88. Валах Анна, учениця філії «Степанівська загальноосвітня школа І-
ІІ  ступенів»  комунального  закладу  «Устинівського  навчально-виховного 
об’єднання  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Устинівської  районної 
ради Кіровогорадської області, за творчу роботу «Свистулька та дзвіночок-
ступка».

89. Нелень Яна Михайлівна, 2006 року народження, вихованка гуртка 
«Рукоділля» комунального закладу позашкільної освіти «Олександрівський 
районний центр дитячої та юнацької творчості» Олександрівської районної 
ради  Кіровоградської  області,  за  творчу  роботу  «Еко-сумка  «Український 
віночок». 

90. Панова  Анна  Олександрівна,  2007  року  народження,  вихованка 
гуртка «Мистецтво нашого народу» комунального закладу «Соколівське на-
вчально-виховне  об’єднання  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів.  Поза-
шкільний центр.» Соколівської сільської ради Кіровоградського району Кі-
ровоградської області», за творчу роботу «Лелека».

91. Левченко  Єлизавета,  вихованка  гуртка  «Флористика  та  дизайн» 
комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької 
міської ради Кіровоградської області, за творчу роботу «Бичок-товстячок».

92. Солдатенко  Софія,  вихованка  гуртка  «Флористика  та  дизайн» 
комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької 
міської ради Кіровоградської області, за творчу роботу «Бичок-товстячок».
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93. Когут Анастасія, 2011 року народження, вихованка гуртка «М’яка 
іграшка»  комунального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості» 
Бобринецької міської ради Кіровоградської області, за творчу роботу «Сві-
тлячок».

94. Седляров  Антон  Олександрович,  2009  року  народження,  ви-
хованець  гуртка  «Художнє  випилювання»  Центру  дитячої  та  юнацької 
творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області, за 
творчу роботу «Декоративна ваза».

95. Лецин  Юлія  Ігорівна,  2012  року  народження,  вихованка  на-
вчального закладу філії Великобілозерського навчально-виховного компле-
ксу  №  1  (школа-дитячий  садок)  Великобілозерської  сільської  ради  Вели-
кобілозерського району Запорізької області,  за творчу роботу «Домовичок 
«Вєзунчик».

96. Грицяк Ірина Іванівна, 2010 року народження, вихованка гуртка 
«Декоративно-ужиткового  мистецтва»  Гаврлівський  ліцей  Переріслянської 
сільської ради об’єднаної територіальної громади Переріслянської сільської 
ради, за творчу роботу «Тітонька Сова».

97. Грицяк Ірина Іванівна, 2010 року народження, вихованка гуртка 
«Декоративно-ужиткового  мистецтва»  Гаврлівський  ліцей  Переріслянської 
сільської ради об’єднаної територіальної громади Переріслянської сільської 
ради, за творчу роботу «Символ Нового року».

98. Бурлака Тарас,  12 років,  вихованець гуртка  «Основи цитології» 
Виноградівського  районного  еколого-натуралістичного  центру 
Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської мо-
лоді, за творчу роботу «Провісники весни».

99. Осуський  Владислав,  12  років,  вихованець  гуртка  «Палітра» 
Іршавського  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів  №  2  Іршавського  ОТГ  Закарпатського 
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  за  творчу 
роботу «Символ 2021».

100. Росток  Станіслав,  9  років,  вихованець  гуртка  «Різьблення  по 
дереву»  Хустського  міського  центру  позашкільної  освіти  «Сузір’я» 
Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської мо-
лоді, за творчу роботу «Дерев’яний коник».

101. Кришеник  Юрій,  8  років,  вихованець  гуртка  «ПТМ»  при  При-
боржавській  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів  Іршавського  районного 
центру Закарпатської області, за творчу роботу «Домовик».

102. Данильчук Марія, 7 років, учениця 2-го класу Варковицького на-
вчально-виховного комплексу Дубенської районної ради Рівненської області, 
за творчу роботу «Ляльки-мотанки».

103. Герус  Поліна,  7  років,  учениця  2-го  класу  Варковицького  на-
вчально-виховного комплексу Дубенської районної ради Рівненської області, 
за творчу роботу «Ляльки-мотанки».

104. Катрич  Ростислав  Романович,  13  років,  вихованець  гуртка 
«Екологічна  майстерня»  Солотвинського  будинку  дитячої  та  юнацької 
творчості Івано-Франківської області за творчу роботу «Домовичок».
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105. Катрич Андрій Романович, 8 років, вихованець гуртка «Народна 
творчість»  Солотвинського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Івано-
Франківської області за творчу роботу «Україночка».

106. Катрич  Тетяна  Іванівна,  9  років,  вихованка  гуртка  «Екологічна 
майстерня» Солотвинського будинку дитячої та юнацької творчості  Івано-
Франківської області за творчу роботу «Вишукана панночка».

107. Круп’як Юлія Іванівна,  9 років,  вихованка гуртка «Фітодизайн» 
Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції,  за  творчу  роботу 
«Домашні улюбленці».

108. Филюк Віктор Дмитрович, 13 років, вихованець гуртка «Екологі-
чна  майстерня»  Бабченського  навчально-виховного  комплексу  Богородча-
нського району, Івано-Франківської області, за творчу роботу «Кавовий ко-
тик».

109. Іванишак Дмитро Миколайович, 9 років, вихованець гуртка «Ви-
тинанка»  Бабченського  навчально-виховного  комплексу  Богородчанського 
району, Івано-Франківської області, за творчу роботу «Домовичок».

110. Гуцуляк Тетяна Василівна, 10 років, вихованка гуртка «Юні квіт-
никарі-флористи» Бабченського навчально-виховного комплексу Богородча-
нського району, Івано-Франківської області, за творчу роботу «Котик».

111. Вихованці гуртка «Образотворче мистецтво» Будинку дитячої та 
юнацької творчості Копичинецької міської ради Тернопільського обласного 
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, за творчу робо-
ту «За світлом Різдвяної Зорі».

112. Растроста Глорія, 11 років, вихованка гуртка «Креативне рукоділ-
ля» Центру технічної творчості  та  професійної орієнтації  шкільної молоді 
Дарницького району міста Києва, за творчу роботу «Різдвяна шопка».

113. Степьюк Владислав,  11 років,  вихованець Києво-Святошинської 
районної державної адміністрації  Київської області,  Києво-Святошинський 
районний центр творчості молоді «ОБЕРІГ» місто Боярка, за творчу роботу 
«Панно-вішак «Чарівний сад».

114. Лозовенко  Катерина,  16  років,  вихованка  Києво-Святошинської 
районної державної адміністрації  Київської області,  Києво-Святошинський 
районний центр творчості молоді «ОБЕРІГ» місто Боярка, за творчу роботу 
«Тримач для ключі «Маки».

115. Колле-Васкевич Михайло, 14 років, вихованець Києво-Святоши-
нської районної державної адміністрації Київської області, Києво-Святоши-
нський районний центр творчості молоді «ОБЕРІГ» місто Боярка, за творчу 
роботу «Панно-вішак «Кава для мами».

116. Онофрей Оксана Іванівна, 2008 року народження, вихованка гу-
ртка  «Прикладні  мистецтва»  Хустського  районного  центру  позашкільної 
роботи Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області, за 
творчу роботу «Підкова-оберіг».

117. Пригара Віталія Василівна, 2013 року народження, вихованка гу-
ртка «Народні умільці» Хустського районного центру позашкільної роботи 
Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області, за творчу 
роботу «Україночка».
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118. Пийтер Владислава Русланівна, 2011 року народження, вихованка 
гуртка «Прикладні мистецтва» Хустського районного центру позашкільної 
роботи Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області, за 
творчу роботу «Українська сім’я».

119. Марканчук Валерія Вікторівна, 2011 року народження, вихованка 
гуртка «Прикладні мистецтва» Хустського районного центру позашкільної 
роботи Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області, за 
творчу роботу «Оберіг».

120. Моторний Максим Віталійович, 15 років, вихованець комунально-
го  закладу  «Вільнянської  спеціальної  загальноосвітньої  школи-інтернат» 
Запорізької обласної ради, за творчу роботу «Ой, у вишневому саду…».

121. Агєєв Микола Володимирович, 15 років, вихованець комунально-
го  закладу  «Вільнянської  спеціальної  загальноосвітньої  школи-інтернат» 
Запорізької обласної ради, за творчу роботу «Ой, у вишневому саду…».

122. Тонка Дар’я, 15 років, вихованка Новопетрівської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів Осипенківської сільської ради Бердянського району 
Запорізької обласної ради, за творчу роботу «Букет Україна».

123. Вакунова Мілана Вячеславівна, 2009 року народження, вихованка 
Мелітопольської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  11  Мелі-
топольської міської ради Запорізької області, за творчу роботу «Нарциси».

124. Сіра  Людмила  Євгенівна,  2009  року  народження,  вихованка 
Андріївської  спеціалізованої  різнопрофільної  школи  І-ІІІ  ступенів  Бердя-
нської районної ради Запорізької області, за творчу роботу «Янголе, Вкраїну 
збережи».

125. Швець Уляна Федорівна, 2012 року народження, вихованка гуртка 
«Природна скарбниця» Шепетівського міського центру еколого-натуралісти-
чної  творчості  учнівської  молоді  Хмельницької  області,  за  творчу  роботу 
«Подарункова писанка з колядничком».

126. Васильчук Денис Вітальович, 2011 року народження, вихованець 
гурток  «Юні  майстри  народних  ремесел»  Шепетівського  міського  центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області, 
за творчу роботу «Солом’яний бичок».

127. Рахта Ангеліна Юріївна, 2012 року народження, вихованець Бог-
данівської  філії  І-ІІ  ступенів опорного закладу Васильківського НВК № 1 
імені М.М. Коцюбинського, за творчу роботу «Українська іграшка – лялька-
мотанка».

128. Хорошилова  Анастасія  Євгеніївна,  2013  року  народження,  ви-
хованець Богданівської філії І-ІІ ступенів опорного закладу Васильківського 
НВК № 1 імені М.М. Коцюбинського, за творчу роботу «Українська іграшка 
– коник».

129. Вусенко Валерія Олексіївна, 9 років, вихованка студії декорати-
вно-прикладного мистецтва «Соняшник» комунального навчального закладу 
«Центр позашкільної освіти» Вербківської сільської ради Дніпропетровської 
області, за творчу роботу «Сувенір «Різдвяний янгол».
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130. Ніконенко  Аріна  Станіславівна,  7  років,  учениця  Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 міста Кривого Рогу, за творчу 
роботу «Лялька щастя».

131. Ахматова  Марія  Юріївна,  9  років,  учениця  Криворізької  зага-
льноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 міста Кривого Рогу, за творчу робо-
ту «Чарівність писанкарства».

132. Білюк Вероніка Денисівна, вихованка гуртка «Юні акваріумісти» 
Кам’янець-Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання, за 
творчу роботу «Баранчик з сіна».

133. Кабанова  Іванна  Миколаївна,  вихованка  Дем’янецького  на-
вчально-виховного об’єднання «Заклад загальної середньої освіти – заклад 
дошкільної освіти», комунального закладу Київської обласної ради «Центр 
творчості дітей та юнацтва Київщини», за творчу роботу «Красуня україноч-
ка».

134. Овчаренко Євгенія Максимівна, вихованка Володарського район-
ного  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Володарської  районної  ради 
комунального  закладу  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та 
юнацтва Київщини», за творчу роботу «Коники».

135. Колективна робота,  КЗ КОР «Центр творчості  дітей та юнацтва 
Київщини» Білоцерківська загальноосвітня школа № 18, за  творчу роботу 
«Ляльки-мотанки «Сестри Жива та Леля – богині Літа, Весни та Кохання».

136. Кругляк  Валерія  Михайлівна,  вихованка  Васильківської  міської 
станції юних натуралістів, за творчу роботу «Подушка-Берегиня».

137. Палієнко Ірина, вихованка Сквирського районного центру дитячої 
та  юнацької  творчості,  комунального  закладу  Київської  обласної  ради 
«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», за творчу роботу «Яворівська 
народна іграшка «Козак».

138. Віннічук Надія, вихованка Сквирського районного центру дитячої 
та  юнацької  творчості,  комунального  закладу  Київської  обласної  ради 
«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», за творчу роботу «Яворівська 
народна іграшка «Козак».

139. Товстих Дар’я, вихованка гуртка «Вишивка» Первомайського бу-
динку  дитячої  та  юнацької  творчості  Первомайської  міської  ради  Харкі-
вської  області,  за  творчу  роботу  «Сувенір-магнітик  «Національний  герб 
України».

140. Кошовий  Роман,  вихованець  Решетилівського  дошкільного  на-
вчального  закладу  «Ромашка»  Решетилівської  міської  ради  Полтавської 
області, за творчу роботу «Ангел».

141. Щербакова Анастасія, вихованка гуртка «Бінго» Кременчуцького 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області, за 
творчу роботу «Коляда йде».

142. Невмивака  Василь,  вихованець  гуртка  «Основи  інформаційних 
технологій»  Кременчуцького  еколого-натуралістичного  центру  учнівської 
молоді Полтавської області, за творчу роботу «Господиня».
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143. Вихованці  гуртка  «Виготовлення  сувенірів»  Кременчуцького 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області, за 
творчу роботу «Янгол».

144. Флоряк Вікторія, вихованка гуртка «Юні господарочки» Черніве-
цького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської моло-
ді, комунального закладу Чернівецького обласного центру еколого-натуралі-
стичної  творчості  учнівської молоді  міста Чернівці,  за  творчу роботу «Рі-
здвяний ангел».

145. Остапович  Артем,  7  років,  учень  Заставнівського  закладу  зага-
льної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  міста  Заставна  Чернівецької  області, 
комунального закладу Чернівецького обласного центру еколого-натуралісти-
чної творчості учнівської молоді міста Чернівці, за творчу роботу «Коляди-
нця».

146. Коврига  Сергій  Сергійович,  вихованець  гуртка  «Різьблення  по 
дереву» комунального закладу «Китайгородського закладу загальноосвітньої 
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів»  Китайгородської  сільської  ради  Царича-
нського району Дніпропетровської області,  філія КЗО «Обласний еколого-
натуралістичний центр  для  дітей та  учнівської  молоді»,  за  творчу роботу 
«Герб України».

147. Скобель  Розалія,  2009  року  народження,  вихованка  творчого 
об’єднання «Народна вишивка, Килимарство» опорного комунального закла-
ду «Могилівська загальноосвітня школа» І-ІІІ ступенів імені І.М. Шишканя, 
Могилівської  сільської  ради,  Дніпропетровської  області,  за  творчу  роботу 
«Килимок «Квітуча гілочка».

148. Дрощенко Олександра, 2009 року народження, вихованка творчо-
го  об’єднання  «Народна  вишивка,  Килимарство»  комунального  закладу 
«ЦРБДЮТ»  Царичанської  селищної  ради  Будинок  дитячої  та  юнацької 
творчості Дніпропетровської області, за творчу роботу «Килимок «Мальви».

149. Горбачова  Жданна,  2009  року  народження,  вихованка  творчого 
об’єднання «Народна вишивка, Килимарство» опорного комунального закла-
ду «Могилівська загальноосвітня школа» І-ІІІ ступенів імені І.М. Шишканя, 
Могилівської  сільської  ради  Дніпропетровської  області,  за  творчу  роботу 
«Рушничок «Святковий».

150. Манжелій  Валерія,  2009  року  народження,  вихованка  творчого 
об’єднання «Народна вишивка, Килимарство» комунального закладу «ЦРБ-
ДЮТ» Царичанської селищної ради Будинок дитячої та юнацької творчості 
Дніпропетровської області, за творчу роботу «Килимок «Серветка «Мережа-
на».

151. Івченко  Сергій  В’ячеславович,  2010  року  народження,  Могилі-
вської  філії  І-ІІ  ступенів  ОКЗ  «Могилівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ 
ступенів  імені  І.М.  Шишканя,  Могилівської  сільської  ради  Дні-
пропетровської області, за творчу роботу «Обжнивки».

152. Барсук Дар’я Андріївна, 8 років, вихованка гуртка «Юні майстри-
ні»  Глухівського  ліцею-інтернат  з  посиленою  військово-фізичною  підго-
товкою, за творчу роботу «Українка».
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153. Дворянова  Валерія  Андріївна,  8  років,  вихованка  гуртка  «Юні 
майстрині»  Глухівського  ліцею-інтернат  з  посиленою  військово-фізичною 
підготовкою, за творчу роботу «Ненька».

154. Рак  Анастасія  Віталівна,  16  років,  вихованка  гуртка  «Джутова 
філігрань»  Глухівського  ліцею-інтернат  з  посиленою  військово-фізичною 
підготовкою, за творчу роботу «Чарівний кошик».

155. Карпенко Каріна Ярославівна, 11 років, вихованка гуртка «Жива 
глина»  Чорнобаївського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості 
Чорнобаївської районної ради, комунального закладу «Черкаський обласний 
центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради», за творчу 
роботу «Для нашого Федота не страшна робота».

156. Обушна  Марина  Іванівна,  12  років,  вихованка  гуртка  «Жива 
глина»  Чорнобаївського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості 
Чорнобаївської районної ради, комунального закладу «Черкаський обласний 
центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради», за творчу 
роботу «Хочеш їсти калачі, не лежи на печі».

157. Нестеренко Артем Віталійович, 9 років, вихованка гуртка «Жива 
глина»  Чорнобаївського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості 
Чорнобаївської районної ради, комунального закладу «Черкаський обласний 
центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради», за творчу 
роботу «Сядьмо рядком та поговоримо ладком».

158. Омельченко Софія Олексіївна, вихованка гуртка «Дівоча скриня» 
Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та 
молоді «Дивосвіт» місто Вишгород, за творчу роботу «Оберіг сімейного ща-
стя».

159. Звіртек Каріна Янівна, 13 років, гурток «Моделювання іграшок-
сувенірів» Івано-Франківського міського центру науково-технічної творчості 
учнівської  молоді  Івано-Франківської  міської  ради,  Івано-Франківської 
області, за творчу роботу «Ангел Різдва».

160. Масловата  Софія  Іванівна,  13  років,  гурток  «Моделювання 
іграшок-сувенірів» Івано-Франківського міського центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді Івано-Франківської міської ради, Івано-Франкі-
вської області, за творчу роботу «Ангел Різдва».

161. Дятел  Владислава  Олександрівна,  2004  року  народження,  ви-
хованка гуртка «Дизайн та конструювання іграшки» Таращанського район-
ного  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  «Веселка»  Київської  області,  за 
творчу роботу «Янгол душі».

162. Степченко Дарія Олегівна, 2009 року народження, вихованка ке-
рамічної майстерні «Таракота» Таращанського районного центру творчості 
дітей та юнацтва «Веселка» Київської області, за творчу роботу «Веселі Куд-
кудахи».

163. Олійник  Олександр  Васильович,  2005  року  народження,  ви-
хованець гуртка «Майстри» комунального закладу загальноосвітня школа І-
ІІІ  ступенів  №  4  міста  Хмільник,  Вінницької  області,  за  творчу  роботу 
«Корзинка для дрібничок».
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164. Корчевський Артем Русланович, учень Сватівської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Сватівської районної ради Луганської області, 
за творчу роботу «Підкова добробуту».

165. Сухорученко Іван Євгенович, учень Сватівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 2 Сватівської районної ради Луганської області, за 
творчу роботу «Український оберіг».

166. Сидоренко  Валерія  Олександрівна,  учениця  Сватівської  зага-
льноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Сватівської районної ради Луганської 
області, за творчу роботу «Підкова-оберіг».

167. Шатохіна Аліса Андріївна, 2007 року народження, вихованка гу-
ртка  «Студія  образотворчого  мистецтва»  комунальної  установи  «Вовча-
нський будинок дитячої та юнацької творчості» Вовчанської районної ради 
Харківської області, за творчу роботу «Осінні барви».

168. Квеселав Єгор Нодарович, 2006 року народження, вихованець гу-
ртка «Художня кераміка» комунальної установи «Вовчанський будинок ди-
тячої та юнацької творчості» Вовчанської районної ради Харківської області, 
за творчу роботу «Новорічна прикраса».

169. Лось Єлізавета, 9 років, вихованка гуртка «Чарівниця» Миколаї-
вського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Ми-
колаївської області, за творчу роботу «Дівочий набір «Стоп — коронавірус».

170. Мухіна Єлизавета, 9 років, вихованка гуртка «Чарівниця» Мико-
лаївського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді 
Миколаївської області, за творчу роботу «Дівочий набір «Стоп — коронаві-
рус».

171. Чабенко Діана, 11 років, вихованка гуртка «Художня обробка со-
ломки і прикладний декор» Миколаївського обласного еколого-натуралісти-
чного  центру  учнівської  молоді  Миколаївської  області,  за  творчу  роботу 
«Коник».

172. Комлєва Світлана Іванівна, 10 років, вихованка Ізяславського Бу-
динку творчості  дітей та юнацтва Хмельницької  області,  міста  Ізяслав,  за 
творчу роботу «Різдвяна метелиця».

173. Фіялко Рената Володимирівна, 13 років, вихованка Ізяславського 
Будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, міста Ізяслав, за 
творчу роботу «Підсвічники».

174. Іванків Вікторія, учениця Новодмитрівської загальноосвітньої І-ІІІ 
ступенів  Іванівського  району  Херсонської  області,  комунального  закладу 
«Центр еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді» Херсонської 
області, за творчу роботу «Органайзер для рукоділля «Вміла господиня».

175. Савчук Софія, Типусяк Вероніка, Михайлюк Катерина, Іванюк Ві-
кторія, вихованці гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» Надвірнянського 
РЦДТНПВМ, Надвірнянського районного центру дитячої  творчості  та  на-
ціонально-патріотичного виховання молоді Надвірнянської районної ради, за 
творчу роботу «Родина слонів».

176. Бєлов  Владислав  Олегович,  вихованець  гуртка  «Екологічна 
майстерня»  комунальної  установи «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості» 
міста  Подільська  Одеської  області,  Одеського  обласного  гуманітарного 
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центру  позашкільної  освіти  та  виховання,  за  творчу  роботу  «Українські 
народні новорічні іграшки».

177. Лисенко Єва, вихованка гуртка «Природа і фантазія» комунально-
го позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької 
творчості  «Промінь»,  Одеського  обласного  гуманітарного  центру  поза-
шкільної освіти та виховання, за творчу роботу «Символ року бичок».

178. Божок  Анастасія,  вихованка  гуртка  «Кераміка»  комунального 
закладу  «Березівський  міський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості» 
Одеської  обласної  ради,  Одеського  обласного  гуманітарного  центру поза-
шкільної освіти та виховання, за творчу роботу «Буцик - 2021».

179. Каракуліна  Поліна,  вихованка  гуртка  «Лагідна  майстерня» 
комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької 
міської ради Кіровоградської області, за творчу роботу «Мая».

180. Радченко Анастасія, вихованка гуртка «Флористика плюс» Доне-
цького  еколого-натуралістичного  центру  Волноваської  районної  ради,  за 
творчу роботу «Домашній оберіг».

181. Коврига  Сергій  Сергійович,  вихованець  гуртка  «Різьблення  по 
дереву» комунального закладу «Китайгородського закладу загальноосвітньої 
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів»  Китайгородської  сільської  ради  Царича-
нського району Дніпропетровської області,  філія КЗО «Обласний еколого-
натуралістичний центр  для  дітей та  учнівської  молоді»,  за  творчу роботу 
«Герб України».

182. Івченко  Сергій  В’ячеславович,  2010  року  народження,  Могилі-
вської  філії  І-ІІ  ступенів  ОКЗ  «Могилівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ 
ступенів  імені  І.М.  Шишканя,  Могилівської  сільської  ради  Дні-
пропетровської області, за творчу роботу «Обжинки».

183. Горбачова  Жданна,  2009  року  народження,  вихованка  творчого 
об’єднання «Народна вишивка, Килимарство» опорного комунального закла-
ду «Могилівська загальноосвітня школа» І-ІІІ ступенів імені І.М. Шишканя, 
Могилівської  сільської  ради  Дніпропетровської  області,  за  творчу  роботу 
«Рушничок «Святковий».

184. Скобель  Розалія,  2009  року  народження,  вихованка  творчого 
об’єднання «Народна вишивка, Килимарство» опорного комунального закла-
ду «Могилівська загальноосвітня школа» І-ІІІ ступенів імені І.М. Шишканя, 
Могилівської  сільської  ради  Дніпропетровської  області,  за  творчу  роботу 
«Килимок «Квітуча гілочка».

185. Дрощенко Олександра, 2009 року народження, вихованка творчо-
го  об’єднання  «Народна  вишивка,  Килимарство»  комунального  закладу 
«ЦРБДЮТ»  Царичанської  селищної  ради  Будинок  дитячої  та  юнацької 
творчості Дніпропетровської області, за творчу роботу «Килимок «Мальви».

186. Манжелій  Валерія,  2009  року  народження,  вихованка  творчого 
об’єднання «Народна вишивка, Килимарство» комунального закладу «ЦРБ-
ДЮТ» Царичанської селищної ради Будинок дитячої та юнацької творчості 
Дніпропетровської області, за творчу роботу «Килимок «Серветка «Мережа-
на».
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Додаток 13 до наказу НЕНЦ
№18 від 21.02.2020 р.

Список керівників гуртків та інших творчих спільнот 
галузі позашкільної освіти, а також педагогів 

закладів загальної середньої освіти для 
нагородження грамотою НЕНЦ за активну 

участь у підготовці переможців 
Всеукраїнського конкурсу 

«Український сувенір»; грамоти надаються:

1. Пікуш Юлія Вікторівна, керівник гуртка «Художник розмалюван-
ня по дереву» 73 Професійно-технічного училища № 79 Дніпропетровської 
області, селище міського типу Петриківка.

2. Вишнякова  Наталія  Сергіївна,  керівник  гуртка  «Дизайн» 
комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої  та юна-
цької творчості» Дніпропетровської міської ради міста Дніпро.

3. Токарська Світлана Володимирівна,  керівник гуртка  «Берегиня» 
Лопатинського будинку дитячої та юнацької творчості Лопатинської ОТГ.

4. Іванова  Ірина  Вікторівна  керівник  гуртка  «Народні  ремесла» 
Вишняківської  загальноосвітньої  філії  комунального  закладу  «Карлівське 
навчально-виховне об’єднання» Кіровоградської області.

5. Вовк Ярослав Ігорович, 2005 року народження, вихованець гуртка 
«Аплікація  соломкою»  комунального  закладу  «Новопразький  Будинок 
дитячої  та  юнацької  творчості  Новопразької  селищної  ради 
Олександрійського  району  Кіровоградської  області»,  за  творчу  роботу 
«Картина «Фея квітів» (99 балів).

6. Бережна  Світлана  Миколаївна,  керівник гуртка  «Козацько-
лицарський  гарт»  Зеленської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів,  філії 
Петрівської ЗШ І-ІІІ ступенів Петрівського району Кіровоградської області.

7. Соловйова  Світлана  Іванівна,  керівник  гуртка  «Сувенір» 
Добровеличківського центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської 
області.

8. Начева  Наталія  Анатоліївна,  керівник  гуртка  «Виготовлення 
української народної іграшки» Мізоцького будинку школярів та молоді Здо-
лбунівської районної ради.

9. Дєгтярьова Галина Андріївна, керівник зразкового художнього ко-
лективу ТО «Берегиня» Центру технічної творчості та професійної орієнтації 
шкільної молоді Дарницького району міста Києва.

10. Бонь Олеся Василівна, керівник гуртка «Народні промисли» Ху-
стського  районного  центру  позашкільної  роботи  Хустської  районної 
державної адміністрації Закарпатської області.

11. Богомолова  Оксана  Антонівна,  керівник  гуртка  «Юні  зоологи» 
Кам’янець-Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання.

12. Бойко Світлана Анатоліївна, керівник гуртка «Прикрась свій дім» 
комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Тетіївської міської ради, 
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комунального  закладу  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та 
юнацтва Київщини».

13. Заболотня  Лідія  Петрівна,  керівник  Ставищенського  районного 
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Ставищенської  районної  ради, 
комунального закладу Київської обласної ради «Центру творчості дітей та 
юнацтва Київщини».

14. Кондратенко Світлана Олександрівна,  керівник Переяславського 
будинку  художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді,  комунального 
закладу  Київської  обласної  ради  «Центру  творчості  дітей  та  юнацтва 
Київщини».

15. Кучанський  Ігор  Леонідович,  керівник  гуртка  «Народна  студія 
декоративного  розпису  «Цвіт  папороті»  Сквирського  районного  центру 
дитячої та юнацької творчості, Київська область, місто Сквира.

16. Красніцька-Луцик Л.М., керівник Центру позашкільної освіти та 
професійного  самовизначення  учнівської  молоді  «Соняшник» 
Білоцерківської  міської  ради  Київської  області,  комунального  закладу 
Київської обласної ради «Центру творчості дітей та юнацтва Київщини».

17. Турукіна  Леся  Володимирівна,  керівник  Народної  школи 
писанкарства  "Дивосвіт"  Васильківського  міського  Центру  дитячої  та 
юнацької творчості Київської області.

18. Грицюта  Світлана  Миколаївна,  учитель  трудового  навчання 
«Новоселівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – дошкільного навчального закладу» Лиманської міської ради 
Донецької області.

19. Шпак-Косаківська  Наталія  Миколаївна,  керівник  гуртка 
«Автентична вишивка та  народне мистецтво» Вінницької  обласної  станції 
юних натуралістів Вінницької обласної державної адміністрації.

20. Бовкун Олена Володимирівна, класовод Сарненської загальноосві-
тньої  школи  І-ІІ  ступенів  №  3  Сарненської  районної  ради  Рівненської 
області.

21. Сивко  Володимир  Валентинович,  керівник  гуртка  «Пішохідний 
туризм» Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей, юна-
цтва та молоді «Дивосвіт» місто Вишгород.

22. Муха Олена Миколаївна, керівник гуртка «Петриківський розпис» 
Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості Корюківської міської 
ради.

23. Скотаренко  Олег  Васильович,  керівник  зразкового  колективу 
декоративно-ужиткового мистецтва «Вітрила творчості» Сновського Центру 
дитячої та юнацької творчості Сновської міської ради.

24. Волкова  Лариса  Володимирівна,  керівник  гуртка  писанкарства 
«Дивосвіт» комунального закладу «Харківського обласного Палацу дитячої 
та юнацької творчості» Харківської області.

25. Дембицька  Наталія  Валентинівна,  керівник гуртка  «Світ 
рукоділля» Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти 
та виховання.

26.
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27.
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Додаток 14 до наказу НЕНЦ
№18 від 21.02.2020 р.

Список учасників Всеукраїнського конкурсу 
«Український сувенір» для нагородження грамотою центру:

1. Комунальний заклад «Центр дитячої творчості м. Тернівка» Дні-
пропетровська область.

2. Комунальний  позашкільний  навчальний  заклад  «Міський  палац 
дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради місто 
Кривий Ріг.

3. Центр позашкільної освіти Богородчанської селищної ради Івано-
Франківської області, селище міського типу Богородчани.

4. Долинська Станція юних техніків Івано-Франківської області.
5. Комунальний  заклад  «Луганський  обласний  центр  еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Луганської області.
6. Волинський обласний еколого-натуралістичний центр Волинської 

обласної ради.
7. Івано-Франківський центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Івано-Франківської міської ради, Івано-Франківської області.
8. Комунальний заклад  Сумської  обласної  ради  –  обласний  центр 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.
9.  Комунальний  заклад  Львівської  обласної  ради  «Львівський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Льві-
вської обласної державної адміністрації.

10. Закарпатський  обласний  еколого-натуралістичний  центр  учні-
вської молоді.

11.  Комунальний  заклад  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської 
обласної ради.

12. Позашкільний навчальний заклад «Багатопрофільний молодіжний 
центр» Черкаської міської ради місто Черкаси.

13. Тернопільський  обласний  центр  еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді.

14. Центр технічної творчості та професійної орієнтації шкільної мо-
лоді Дарницького району міста Києва.

15. Хустський районний центр позашкільної роботи Хустської район-
ної державної адміністрації Закарпатської області.

16. Комунальний  заклад  «Запорізький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради.

17. Шепетівський  міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості 
учнівської молоді Хмельницької області.

18. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 місто Кри-
вий Ріг.

19. Первомайський  будинок  дитячої  та  юнацької  творчості  Перво-
майської міської ради Харківської області.
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20. Комунальний  позашкільний  навчальний  заклад  «Станція  юних 
техніків Тернівського району» Криворізької міської ради.

21. Вінницька обласна станція юних натуралістів Вінницької обласної 
державної адміністрації.

22. Сарненська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 3 Сарненської 
районної ради Рівненської області.

23. Вишгородський районний Центр художньої творчості дітей, юна-
цтва та молоді «Дивосвіт» місто Вишгород.

24. Комунальний  заклад  «Чернігівська  обласна  станція  юних 
натуралістів» Чернігівська обласна державна адміністрація міста Чернігів.

25. Миколаївський  обласний  еколого-натуралістичний  центр  учні-
вської молоді місто Миколаїв.

26. Комунальний  заклад  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості 
учнівської молоді» Херсонської області.

27. Надвірнянський  районний  центр  дитячої  творчості  та  на-
ціонально-патріотичного виховання молоді Надвірнянської районної ради.

28. Тернопільський  обласний  центр  еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді міста Тернопіль.
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