
      «15» березня 2021 р. №  25   

Про підсумки проведення Всеукраїнського 
заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів 
«Моя країна – Україно!» 

Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді було
проведено  Всеукраїнський  заочний  конкурс  робіт  юних  фотоаматорів  «Моя
країна – Україно!». 

Метою  конкурсу  стали  пошук  та  розкриття  нових  юних  талантів;
формування  в  учнівської  молоді  активної  життєвої  позиції,  готовності  брати
участь  у  суспільному  і  культурному  житті  країни,  розвитку  пізнавальної  та
творчої діяльності дітей; формування екологічної культури. 

За  умовами  конкурсу  передбачено  виявлення,  популяризацію  та
пропаганду кращих робіт юних фотоаматорів, зокрема розміщення їх на сайті
НЕНЦ,  на  сторінках  науково-художнього  журналу  для  дітей  та  юнацтва
«Паросток» тощо. 

На підставі підсумкового рішення журі конкурсу 

НАКАЗУЮ: 

нагородити  дипломами  І-ІІІ  ступеня  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  Міністерства  освіти  і  науки  України  переможців
Всеукраїнського  заочного  конкурсу  робіт  юних  фотоаматорів  «Моя  країна  –
Україна!» за списком згідно з додатком.

Директор Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ



Додаток до 
наказу НЕНЦ

 від 15.03.2021 р. № 25      

І.  Нагороджуються Дипломом І  ступеня переможці  Всеукраїнського заочного
конкурсу  робіт  юних  фотоаматорів  «Моя  країна  –  Україна!»  у  номінації
«Пейзаж»:

1.  Басов  Максим,  учень  Долинської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Івано-Франківської
області, назва роботи: «Вечір на Дністровському лимані».
2. Бондарчук Олена, учениця Семидубського  ліцею Рівненської області, назва
роботи: «Осінній Редут».
3.  Бугайчук  Поліна,  учениця  Комунального   закладу  «Центр  дитячої  та
юнацької творчості» Рокитнівського  району Рівненської області, назва роботи:
«Пшеничний  лан».
4. Гуринчук  Марія, учениця  Сатиївського  ліцею Дубенської районної ради
Рівненської області, назва роботи: "Літо в бабусі". 
5.  Караванська  Анна,  учениця    Тростянецького   навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний   навчальний
заклад» Дубенської районної ради Рівненської області, назва роботи:  «Погляд
крізь промінчик».
6. Лідовський  Ігор, студент Бердянського  економіко-гуманітарного  коледжу
Бердянського державного педагогічного університету, назва роботи:  «Азовське
море у своїй красі».
7. Малаєва Каміла,  учениця Криворізького  Покровського  ліцею,  назва роботи:
«Світанок».
8. Нагірний  Марко, учень Комунального  навчального  закладу Ходорівської
міської ради Львівської області, назва роботи: «Сонце заходить, гори   чорніють,
пташечка тихне, поле німіє».
9.  Науменко  Мар’яна,  вихованка  Охтирського  міського  центру  позашкільної
освіти  –  Мала  академія  наук  учнівської  молоді,  назва  роботи:  «Українські
простори».
10. Нацевич Микола, учень Комунального закладу «Кошарищенська гімназія»
Глибочицької ОТГ Житомирської області,  назва роботи: «Чарівний світ».
11. Хорунжий  Єгор, вихованець Сєвєродонецького  міського  Центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області,  назва роботи:
«Крижаний  спокій».
12. Мізін Іван, учень Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
№  12,  вихованець  Комунального  закладу  Київської  обласної  ради  «Центр
творчості дітей та юнацтва Київщини», назва роботи: «Марево».
13.  Скрипка  Вікторія,  учениця  Бориспільського   навчально-виховного
комплексу  «Гімназія  «Перспектива»  –  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ст.»  ім.
Володимира  Мономаха,  вихованка  Комунального  закладу  Київської  обласної



ради  «Центр   творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»,  назва  роботи:
«Пробудження».
14.  Баранова  Марія,  вихованка  Борзнянського   Будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Чернігівська області,  назва роботи: «За обрій».
15.  Поліщук  Марія,  учениця  Сатиївського   ліцею  Дубенської  районної  ради
Рівненської області,  назва роботи: "Базальтового  спокій".
16. Скрипник Вероніка, вихованка Центру позашкільної освіти Богородчанської
селищної ради Івано-Франківської області,  назва роботи: «Промінчики добра».
17.  Скряга  Валерія,  вихованка  гуртка  “Екостиль:  поводження  з  відходами”
Донецького  обласного  еколого-натуралістичного  центру,  назва  роботи:
«Відлітаєм в ранковий туман».
18.  Фінагєєв  Лев,  вихованець  Комунального   закладу  «Центр  позашкільної
освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області, назва роботи: «Новий
день».
19. Цопа Олександр, учень Криворізького  Покровського  ліцею,  назва роботи:
«Лелека».
20.  Наумович  Анна,  учениця  Заболотського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітній  навчальний заклад  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний
заклад», назва роботи: «Зима-чарівниця».

ІІ. Нагороджуються Дипломом ІІ ступеня переможці Всеукраїнського заочного
конкурсу  робіт  юних  фотоаматорів  «Моя  країна  –  Україна!»  у  номінації
«Пейзаж»:

1. Бережнюк Іванна, назва роботи "Осінній ліс".
2.  Болгарина  Анастасія,  вихованка  Первомайської  станції  юних натуралістів,
назва роботи: «Зимова свіжість».
3. Бондарчук Олександр, учень Сатиївського ліцею Дубенської районної ради
Рівненської області, «Ранок на Базальтових озерах».
4. Буртелей Марія, учениця Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
імені Б.Д. Антоненка-Давидовича Охтирської міської ради Сумської області.
5.  Вівіло  Артем,  учень  Комунального  закладу  Березівської  сільської  ради
«Березівський  навчально-виховний  комплекс:  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад  «Веселка»,  назва  роботи:  «Захід
сонця».
6.  Варченко  Дар’я,  вихованка  гуртка   «Фотонатуралісти»  Полтавського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  назва  роботи:
«Річний простір».
7.  Васюта Анастасія,  вихованка  гуртка  «Юні підприємці» Кобеляцької  філії
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,
назва роботи:  «Тихо плине  Ворскла».
8.  Ченторог  Євгеній,  учень  Чернігівського  ліцею № 22 Чернігівської  міської
ради, назва роботи:  «Весняний паводок».



9. Витвицький Назар, вихованець Центру позашкільної освіти Богородчанської
селищної  ради  Івано-Франківської  області,  назва  роботи:  «Краєвиди  мого
краю».
10.  Вітель  Анастасія,  учениця  Биринського  навчально-виховного  комплексу,
назва роботи: «Вечірня ріка».
11.  Головчицька  Аліна,  учениця  Тростянецького  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний
заклад» Дубенської  районної  ради Рівненської  області,  назва  роботи:  «Перед
грозою».
12.  Гриняк Володимир, учень Монастириського Будинку дитячої та  юнацької
творчості  Тернопільської  області,  назви  робіт:  «Мороз  малює  візерунки  на
ставі», «Малює небо Україну».
13. Гуринчук  Марія,  учениця Сатиївського ліцею Дубенської районної ради
Рівненської області, назва роботи: "Літо в бабусі".
14. Даурова Валерія, учениця Криворізької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 125, назва роботи: «Захід сонця на морі».
15. Дегтяренко Анастасія, вихованка Первомайської станції юних натуралістів
Миколаївської області,  назва роботи: «Зимовий ранок».
16.  Денисюк  Марина,  учениця  Комунального  позашкільного  навчального
закладу  «Центр  туризму  і  краєзнавства  учнівської  молоді»,  назва  роботи:
«Карпатські краєвиди».
17. Єфімчук Любов, учениця  Томашгородської ЗОШ І-ІІ ст. № 3
Рокитнівської  районної  ради  Рівненської  області,  назва  роботи:  «Краса
Полісся».
18. Єфімчук Володимир, учень Сатиївського ліцею Дубенської районної ради
Рівненської області,  назва роботи: «Острівець на озері».
19. Жабко Кіра, учениця Гадяцького обласного наукового ліцею – інтернату ІІ –
ІІІ  ступенів   імені  Є.П.  Кочергіна  Полтавської  обласної  ради,  назва  роботи:
«Казкове диво».
20. Жарський Артем, учень Комунального закладу «Рясницький НВК «ДНЗ -
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів»  Бабинської  сільської  ради  Рівненської  області,  назва
роботи: «Рівненщина, закинутий кар’єр «Базальтові стовпи».
21.  Сиволожський  Микола,  учень  Чернігівського  ліцею  №  22  Чернігівської
міської ради,  назва роботи: «Запал осені».
22. Золотарьов Сергій, вихованець  гуртка «Фотонатуралісти»   
Комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді» Херсонської обласної ради,  назва роботи: «Біля мосту».
23.  Іпатко  Єлізавета,  вихованка  гуртка  «Юні  лісівники-дендрологи»
Комунального  закладу  «Новгород-Сіверський  районний  будинок  дитячої  та
юнацької творчості»  Чернігівської області, назва роботи: «Зимова казка».
24.  Романенко  Анна,  вихованка  Києво-Святошинського  районного  центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  назва  роботи:  «Ірпеневі
береги».
25.  Дробниця  Дмитро,  учень  Новоселицької  гімназії  Новоселицької  ОТГ
Чернівецької області, назва роботи: «Карпатські полони».



26. Кирилов Iван, вихованець Первомайської міської станції юних натуралістів,
назва роботи: "Краса небесна".
27. Кіреєв Іван, вихованець Хустського районного еколого-туристичного центру
учнівської молоді,  назва роботи: «Захід сонця».
28. Коваль Анастасія, учениця Томашгородської ЗОШ І-ІІ ст. № 3 Рокитнівської
районної ради Рівненської області, назва роботи: «В Карпатах».
29.  Ковальчук  Тарас,  вихованець  Локачинського  районного  Будинку  школяра
Волинська області, назва роботи: «На вістрі променя».
30. Когут Анна,  вихованка Комунального закладу «Станція юних натуралістів»
Рівненської обласної ради, назва роботи: «Вечір біля озера».
31.  Місюрко  Олег,  вихованець  Чернівецького  обласного  центру  науково-
технічної творчості учнівської молоді,  назва роботи: «Простори України».
32.  Бакай  Денис,  вихованець  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної
станції,  назва роботи: «Зимовий пейзаж».
33.  Штирка  Ярослав,   учень  Ірдинського  навчально-виховного  комплексу
«Дошкільний  навчальний  заклад  –  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»
Білозірської  сільської  ради  Черкаського  району  Черкаської  області,  назва
роботи: «Дорога в завтра».
34. Коваль Максим, учень Комишанської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів
№26,  назва роботи: «Задзеркалля».
35.  Канарський  Тимур,  учень  Комунального  закладу  Таращанської  районної
ради  «Таращанський  районний  центр  творчості  дітей  та  юнацтва  «Веселка»
Київської області, назва роботи: «Моє місто».
36. Ясак Крістіна, учениця Комишанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№26 Херсонської міської ради, назва роботи:  «Сонце  низенько,  вечір
близенько». 
37.  Ракочий  Вітязьслав,  вихованець  Комунального  закладу  «Чернівецький
обласний центр еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,   назва
роботи: «Тече річка невеличка, та й поміж горами…».
38.  Теребейко  Ніна,  учениця   Сатиївського  ліцею Дубенської  районної  ради
Рівненської області, назва роботи:  "Загубився...".
39. Тимощук Ірина, вихованка гуртка «Основи флористики і
фітодизайну» Комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської
обласної ради,  назва роботи: «Хмарне диво».
40.  Швець  Захар,  вихованець  Сатиївського  ліцею  Дубенської  районної  ради
Рівненської області,  назва роботи: «Вечірнє сонце, дякую за день!».
41. Шпілівенко Серафим, вихованець Первомайської станції юних натуралістів
Миколаївської області, назва роботи: «На озері».
42. Яцутик Орест, учень  Томашгородської загальноосвітньої школи І –ІІ ст.№3
Рівненської області.

ІІІ. Нагороджуються Дипломом ІІІ ступеня переможці Всеукраїнського заочного
конкурсу  робіт  юних  фотоаматорів  «Моя  країна  –  Україна!»  у  номінації
«Пейзаж»:



1. Лех Анна Сергіївна, учениця Томашгородської загальноосвітньої школи І–ІІ
ступенів  № 3 Рокитнівської  районної  ради Рівненської  області,  назва  роботи
«Зимова казка»;
2. Авраменко Олександр Сергійович, учень Корюківська гімназія Корюківської
міської ради Чернігівської області, назва роботи «Відзеркалення небес»;
3.  Білоус  Мирослава  Миколаївна,  вихованка  Первомайської  станції  юних
натуралістів Миколаївської області, назва роботи «Зимове місто»;
4.  Болгарина  Анастасія  Валеріївна,  вихованка  Первомайської  станції  юних
натуралістів Миколаївської області, назва роботи «Зимова свіжість»;
5.  Вітель  Анастасія  Михайлівна,  учениця  Биринського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  I-III  ступенів  дошкільний  навчальний
заклад» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області,  назва роботи
«Вид із вікна»;
6.  Вітович  Аліна,  вихованка  Первомайської  станції  юних  натуралістів
Миколаївської області, назва роботи «Дзеркало душі»;
7. Головчицький Артем Сергійович, учень Тростянецького навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний
заклад» Дубенської районної ради Рівненської області, назва роботи «Червоне
озеро»;
8. Грицюк Максим Іванович, учень Лісівської філії Сварицевицького опорного
закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Дубровицької  міської  ради
Рівненської області, назва роботи «Зимові дива»;
9.  Гуда Олександр Юрійович,  учень Сатиївського ліцею Дубенської районної
ради Рівненської області, назва роботи «Село на краю села»;
10. Денисюк Назар Русланович, учень Сатиївського ліцею Дубенської районної
ради Рівненської області, назва роботи «Люблю цю пору...»;
11.  Сирбу  Ніколлета  Миколаївна,  учениця  Новоселицької  гімназії
Новоселицької ОТГ Чернівецької області, назва роботи «Дорогою казок»;
12.  Кас’янов  Родіон,  вихованець  комунального  закладу  «Центр  позашкільної
освіти»  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області,  назва  роботи
«Гориний масив. Крим»;
13. Ковальчук Тарас Сергійович, вихованець Локачинського районного Будинку
школяра Волинської області, назва роботи «На вістрі променя»;
14.  Ковиньов  Микита  Олександрович,  вихованець  Коломийського  навчально-
виробничого  центру  творчості  учнівської  молоді  Коломийської  міської  ради
Івано-Франківської області, назва роботи «Надвечір’я»;
15.  Кожокар  Валерія  Юріївна,  вихованка  Чернівецького  обласного  центру
науково-технічної  творчості,  учениця Чернівецької  ЗОШ І-ІІІ  ступенів  № 33,
назва роботи «Останній вечір»;
16.  Колективна  робота  гуртка  «Цифрова  фотографія»  Навчально-виховного
комплексу допрофесійної  підготовки та  технічної  творчості  молоді  м.  Києва,
назва роботи «Вид на Київ»;
17.  Коритан  Марія,  вихованка  Центру  позашкільної  освіти  Богородчанської
селищної ради Івано-Франківської області, назва роботи «Місце сили»;



18.  Кулик  Темофiй  Олексійович,  вихованець  Первомайської  станції  юних
натуралістів Миколаївської області, назва роботи «Новий день»;
19. Кутюк Софія Юріївна, учениця комунального закладу «Гадзинська гімназія»
Глибочицької  сільської  ради  Житомирського  району  Житомирської  області,
назва роботи «Вечірнє сонце, дякую за день!»;
20.  Кухарук  Анастасія,  учениця  Кам’янець-Подільської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ  ступенів № 6 Кам’янець-Подільської   міської  ради Хмельницької
області, назва роботи «Смотрицький каньйон»;
21.  Ларь  Василь  Іванович,  вихованець  Хустського  районного  еколого-
туристичного  центру  учнівської  молоді  Хустської  міської  ради  Закарпатської
області, назва роботи «Барви природи»;
22.  Іванський  Олександр  Сергійович,  учень  Новоселицької  гімназії
Новоселицької ОТГ Чернівецької області, назва роботи «Ліс готується до сну»;
23.  Лук′янчук  Вікторія  Ігорівна,  учениця  Острожецької  гімназії
ім. О.В. Коростинського Баранівської міської ради Житомирської області, назва
роботи «Моє квітуче Полісся»;
24. Максименко Анна Олександрівна, учениця Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 10 Ніжинської міської ради Чернігівської області, назва роботи «Краса моєї
Батьківщини»;
25. Манжарова Валерія, учениця комунального закладу «Дитячий екологічний
центр»  Кам’янської  міської  ради  Дніпропетровської  області,  назва  роботи
«Вечірня прибережна флора»;
26. Манжарова Валерія, учениця комунального закладу «Дитячий екологічний
центр»  Кам’янської  міської  ради  Дніпропетровської  області,  назва  роботи
«Сонячний промінь скрізь краплину води»;
27. Наумович Артем Володимирович, вихованець комунального закладу «Центр
дитячої  та  юнацької  творчості»  Рокитнівського  району  Рівненської  області,
назва роботи «І один у полі воїн…»;
28.  Терещенко  Аріна,  Київська  область  Києво-Святошинський  район  с.
Княжичі, назва роботи «Неосяжна моя Україна»;
29. Русой Еріка Петрівна, учениця Новоселицької гімназії Новоселицької ОТГ
Чернівецької області, назва роботи «Осінь в Карпатах»;
30.  Ященко  Богдан,  вихованець  Києво-Святошинського  районного  центру
еколого-натуралістичної  творчості  Київської  області,  назва  роботи  «Осінь  в
Карпатах»;
31. Тонкоглаз Антон Вікторович, вихованець Хмельницького обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді, назва роботи: «Казковий захід над
Бугом»;
32.  Матвійчук  Поліна  Сергіївна,  вихованка  Шепетівського  міського  центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Хмельницької  області,
назва роботи «Макове поле»;
33.  Чупірчук  Володимир,  вихованець  Івано-Франківської  міської  дитячої
екологічної станції, назва роботи «Озеро Бребенескул»;



34. Филюк Василь Васильович, вихованець Солотвинського будинку дитячої та
юнацької творчості Богородчанської районної ради Івано-Франківської області,
назва роботи «Осінні Карпати»;
35.  Вознюк  Юлія  Іванівна,  вихованка  гуртка  «Цікава  хімія»  комунального
закладу Дунаєвецької міської ради «Станція юних натуралістів» Хмельницької
області, назва роботи «Осінь чарівниця»;
36. Королик Роман, вихованець Івано-Франківської міської дитячої екологічної
станції, назва роботи «Скелі Довбуша»;
37.  Марусик  Катерина  Вікторівна,  вихованка  гуртка  «Юні  господарочки»
комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді», назва роботи «Це моя Україна»;
38.  Данчук  Алла  Олександрівна,  вихованка  Уманського  міського  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Черкаської області, назва
роботи «Поле взимку»;
39. Василенко Анастасія Євгеніївна, вихованка Васильківської міської станції
юних натуралістів Київської області, назва роботи «Біжить стрімка ріка»;
40.  Монастирська  Аліна  Василівна,  вихованка  Золотопотіцького  центру
позашкільної  роботи  з  учнівською  молоддю  Тернопільської  області,  назва
роботи «Дорога в осінь»;
41.  Загурська  Вікторія  Михайлівна,  вихованка  Тернопільського  обласного
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  назва  роботи
«Край неба палає»;
42.  Ткачук  Дмитро  Іванович,  учень  Першотравневої  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Овруцького району Житомирської області, назва роботи «Осінній настрій»;
43. Барган Маріана, вихованка гуртка «Юні друзі природи» Ренійської районної
станції юних натуралістів Одеської області, назва роботи «Ранок»;
44.  Дробатюк  Аліна  Володимирівна,  учениця  опорного  навчального  закладу
«Гірська  багатопрофільна  гімназія  Попаснянської  міської  ради  Луганської
області», назва роботи «Сіверський Дінець. Ранок»;
45.  Мізірний  Михайло  Юрійович,  вихованець  комунального  закладу
«Луганський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді», назва роботи «Динаміка в природі»;
46. Косатий Кіріл Юрійович, учень Ірдинського навчально-виховного комплексу
«Дошкільний  навчальний  заклад  –  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»
Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області, назва роботи
«І колоса бринить струна»;
47.  Пирожок  Анна  Сергіївна,  учениця  Шепетівського  навчально-виховного
комплексу № 3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н.Рибака та
ліцей  з  посиленою  військово-фізичною  підготовкою»  Хмельницької  області,
назва роботи «Дві райдуги»;
48.  Татаренко  Юля,  вихованка  Києво-Святошинського  районного  центру
еколого-натуралістичної  творчості  Київської  області,  назва  роботи  «Погляд  з
обриву»;
49. Поліщук Микола Павлович, учень Сатиївського ліцею Дубенської районної
ради Рівненської області, назва роботи «Надслучанська Швейцарія»;



50.  Поліщук Павло Романович,  учень 9-Б класу  Криворізького  Покровського
ліцею  Криворізької  міської  ради  Днепропетровскої  області,  назва  роботи
«Спокій»;
51.  Поліщук Павло Романович,  учень 9-Б класу  Криворізького  Покровського
ліцею  Криворізької  міської  ради  Днепропетровскої  області,  назва  роботи
«Рідний край»;
52.  Колодкіна Віола Ігорівна,  учениця 8-М класу Криворізької  гімназії  № 97
Дніпропетровської області, назва роботи «Ріднокрай»;
53.  Руденко  Дмитро  Миколайович,  вихованець  комунального  позашкільного
навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів  Покровського  району»
Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  назва  роботи  «І  час
зупинився»;
54. Соловей  Богдана Миколаївна, учениця Гурбинської загальносвітньої школи
І-ІІІ ступенів Срібнянської селищної ради Чернігівської області, назва роботи
«Пшеничне поле»;
55. Соловей Руслана Миколаївна, учениця Гурбинської загальносвітньої школи
І-ІІІ ступенів Срібнянської селищної ради Чернігівської області, назва роботи
«Ранок у осінньому лісі»;
56.  Кушнір  Олександр,  вихованець  Києво-Святошинського  районного  центру
еколого-натуралістичної творчості Київської області, назва роботи «Спокій»;
57.  Стецюк  Вікторія  Петрівна,  учениця  Зарічненського  навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа-гімназія» Рівненської області, назва роботи
«Вклонився сонях до землі»;
58. Стьосов Максим Леонідович, учень Христинівської спеціалізованої школи І-
ІІІ ступенів № 1 ім. О.Є.Корнійчука Христинівської районної ради Черкаської
області, назва роботи «Перші промінчики»;
59.  Стьосова  Вікторія  Леонідівна,  учениця  Христинівської  спеціалізованої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  1  ім.  О.Є.Корнійчука  Христинівської  районної  ради
Черкаської області, назва роботи «Загадковий погляд голубого ока Закарпаття»;
60.  Усик  Любов  Олександрівна,  учениця  комунального  закладу  «Рясницький
НВК «ДНЗ - ЗОШ І-ІІІ ступенів» Бабинської сільської ради Рівненської області,
назва роботи «Рівненщина, берег Горині»;
61. Хомик Юлія Володимирівна, вихованка Локачинського районного Будинку
школяра Волинської області, назва роботи «Кладочка»;
62.  Хомляк  Данило  Іванович,  вихованець  Червоноградської  станції  юних
техніків Львівської області, назва роботи «Краса Шацьку»;
63.  Якиминська  Марiя,  вихованка  Первомайської  міської  станції  юних
натуралістів Миколаївської області, назва роботи «Казка небесна»;
64. Януш Христина Миколаївна, вихованка Локачинського районного Будинку
школяра Волинської області, назва роботи «Зіткала осінь золотистий килим».

ІV. Нагороджуються Дипломом І ступеня переможці Всеукраїнського заочного
конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!» у номінації «Живий
світ (тварини, рослини, червонокнижні види нашого району)»:



1.  Пашковська  Аліна  Юріївна,  учениця комунального  закладу  «Тальнівський
районний  центр  науково-технічної  творчості  Тальнівської  районної  ради
Черкаської області», назва роботи «Сон-трава»;
2.  Вінце  Марія  Володимирівна,  вихованка  Хустського  районного  еколого-
туристичного  центру  учнівської  молоді  Закарпатської  області,  назва  роботи
«Охоронець обсерваторії Білий слон»;
3.  Мироняк  Мар’яна  Михайлівна,  вихованка  Коломийського  навчально-
виробничого  центру  творчості  учнівської  молоді  Коломийської  міської  ради
Івано-Франківської області, назва роботи «Пробудження»;
4.  Гресько  Михайло  Михайлович,  вихованець  гуртка  «Основи  фенології»
комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді». назва роботи «Кохання навіки?»;
5.  Полятикіна  Дар’я  Олександрівна,  вихованка  комунального  закладу
Путивльської  районної  ради  Сумської  області  районний  центр  позашкільної
роботи, назва роботи «Пухнаста красуня»;
6.  Салтикова  Марія  Дмитрівна,  учениця  Кам янець-Подільськоїʼ
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  10  Хмельницької  області,  назва
роботи «Портрет друга»;
7.  Шияк  Вікторія  Миронівна,  вихованка  Долинської  Станції  юних  техніків
Долинської  міської  ради  Івано-Франківської  області,  назва  роботи  «Дивний
аромат»;
8. Мороз Дарья Анатоліївна, вихованка комунального закладу «Центр дитячої та
юнацької  творчості  №  4  Харківської  міської  ради»,  назва  роботи
«Червонокнижний»;
9.  Макаревич  Романа  Русланівна,  вихованка  Коломийського  навчально-
виробничого  центру  творчості  учнівської  молоді  Коломийської  міської  ради
Івано-Франківської області, назва роботи «Літній ранок»;
10.  Єфімова  Тетяна  Олександрівна,  учениця  11  класу  КЗО  «Криворізький
обласний  ліцей  -інтернат  для  сільської  молоді»  Дніпропетровської  області,
назва роботи «Ажурне сонечко»;
11. Щвець Ольга Віталіївна, вихованка комунального закладу «Центр дитячої та
юнацької творчості № 4 Харківської міської ради», назва роботи «Маки»;
12.  Руденко  Дмитро  Миколайович,  вихованець  комунального  позашкільного
навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів  Покровського  району»
Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  назва  роботи  «Гуси  –
лебеді»;
13. Дзюбук Анастасія Володимирівна, вихованка Центру технічної творчості та
комп’ютерних технологій Рівненської області, назва роботи «Моховик»;
14.  Кас’янов  Родіон,  вихованець  комунального  закладу  «Центр  позашкільної
освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області, назва роботи «Жаба»;
15.  Салтикова  Марія  Дмитрівна,  учениця  Кам янець-Подільськоїʼ
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  10  Хмельницької  області,  назва
роботи «Портрет друга»;



16.  Лантух  Дарія  Миколаївна,  вихованка  комунального  закладу  «Центр
позашкільної  освіти»  Дмитрівської  сільської  ради  Знам’янського  району
Кіровоградської області, назва роботи «Кольоровий красень»;
17. Дзюбук Станіслав Володимирович, вихованець Центру технічної творчості
та  комп’ютерних  технологій  Рівненської  області,  назва  роботи  «Муха-
цокотуха»;
18.  Нікульніков  Михайло  Михайлович,  учень  Фонтанського  навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-гімназія»
Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської  області,  назва роботи
«Асканія Нова. Сила України»;
19.  Теребейко  Ніна  Анатоліївна,  учениця  Сатиївського  ліцею  Лубенської
районної ради Рівненської області, назва роботи «Дорога додому»;
20. Гуринчук Марія Юріївна, учениця Сатиївського ліцею Лубенської районної
ради Рівненської області, назва роботи «Зустріч з сонцем»;
21. Геворкян Ілля Ігорович, вихованець комунального закладу «Центр дитячої
та юнацької творчості № 4 Харківської міської ради», назва роботи «Ворона»;
22.  Горова  Мар’яна,  учениця  5  класу,  Степківського  НВК  –  філії  ОЗНЗ
«Ківшоватський  НВК  «ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  –  ДНЗ»  Таращанського  району,
вихованка  комунального  закладу  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості
дітей та юнацтва Київщини», назва роботи «Назустріч весні»;
23.  Ваталінська  Дар’я  Андріївна,  вихованка  комунального  закладу  «Дитячий
центр»  Михайлівської  селищної  ради  Михайлівського  району  Запорізької
області, назва роботи «Богомол звичайний»;
24. Мартинюк Юлія Олександрівна, вихованка Ренійського Центру дитячої та
юнацької творчості Одеської області, назва роботи «Качині змагання»;
25. Мусій Олег, вихованець гуртка «Цифрова фотографія» Сокальської станції
юних техніків Львівської області, назва роботи «На крилах вітру».

V. Нагороджуються Дипломом ІІ ступеня переможці Всеукраїнського заочного
конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!» у номінації «Живий
світ (тварини, рослини, червонокнижні види нашого району)»:

1.  Пилипів  Ілля,  вихованець  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної
станції, назва роботи «Ящірка»;
2.  Пелипенко  Евеліна  Олексіївна,  учениця Лиманського навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  I-II  ступенів  –  дошкільний  навчальний
заклад» № 1 Лиманської міської ради Донецької області, назва роботи «Їжачок-
хитрячок із голок та шпичок»;
3. Дробниця Дмитро Дмитрович, учень Новоселицької гімназії Новоселицького
ОТГ Чернівецької області, назва роботи «Літні смаколики»;
4. Ковальов Богдан Віталійович, вихованець комунальної організації (установа,
заклад) «Шосткинська міська станція юних техніків Шосткинської міської ради
Сумської області», назва роботи «На троні»;
5.  Герасимів  Лідія  Миронівна,  вихованка  гуртка  «Екологічна  стилістика»
позашкільного комунального навчального закладу «Центр дитячої та юнацької



творчості»  Бережанської  міської  ради  Тернопільської  області,  назва  роботи
«Ялина»;
6.  Кулечнік  Олександр  Володимирович,  учень  комунальної  організації
«Дніпровська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Петро  –Михайлівської
сільської ради Вільнянського району Запорізької області, назва роботи «І один в
полі воїн»;
7.  Кім  Кіра,  вихованка  гуртка  «Зелена  економіка»  Києво-Святошинського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  Київської  області,  назва  роботи
«Маленький світ»;
8.  Мосонь Арсеній Борисович, вихованець Долинської Станції  юних техніків
Долинської  міської  ради  Івано-Франківської  області,  назва  роботи  «Квітуча
весна»;
9. Марченко Роман Геннадійович, учень Кілійського закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів № 1-ліцей Кілійської міської ради Одеської області, назва
роботи «Природнє диво»;
10.  Лазорко  Валентин,  вихованець  Івано-Франківської  міської  дитячої
екологічної станції, назва роботи «Равлик на прогулянці»;
11.  Чорновол  Максим  Володимирович,  учень  Новодорогинської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Народицького  району  Житомирської
області, назва роботи «Свідки історії нашого краю»;
12.  Вітель  Анастасія  Михайлівна,  учениця Биринського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  I-III  ступенів  дошкільний  навчальний
заклад» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області,  назва роботи
«Зимова ялинка»;
13.  Задорожня Діана Юріївна,  учениця Філії  Великобілозерського навчально-
виховного комплексу № 1 (школа – дитячий садок) Великобілозерської сільської
ради  Великобілозерського  району  Запорізької  області  Великобілозерської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3, назва роботи «Глибокий погляд»;
14.  Гончар  Єлизавета,  вихованка  комунального  закладу «Центр  позашкільної
освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області, назва роботи «Барви
осені»;
15. Даурова Валерія Дмитрівна, учениця Криворізької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 125 Дніпропетровської області, назва роботи «Океанаріум»;
16.  Лемешко  Дарина  Дмитрівна,  учениця  КОЗО  «Глибочицький  ліцей»
Глибочицької  сільської  ради  Житомирського  району  Житомирської,  назва
роботи «Любіть травинку і тваринку, і сонце завтрашнього дня»;
17. Притула Аліна Юріївна, вихованка комунального закладу «Центр дитячої та
юнацької  творчості  Світловодської  районної  ради  Кіровоградської  області»,
назва роботи «Махаон – павлине око»;
18. Крикун Анастасія, вихованка гуртка «Творче життя» Києво-Святошинського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  Київської  області,  назва  роботи
«Мушлі для моєї творчості»;
19.  Богомолов Олександр,  вихованець Кам’янець-Подільського позашкільного
навчально-виховного  об’єднання  Хмельницької  області,  назва  роботи  «Сон  -
трава»;



20.  Головчицький  Артем  Сергійович,  учень  Тростянецького  навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний  закладу»  Дубенської  районної  ради  Рівненської  області,  назва
роботи «Ягідка малинка»;
21. Крупич Софія Андріївна, вихованка комунального закладу «Центр дитячої
та юнацької творчості» Рівненської області, назва роботи «Ранкова прогулянка»;
22. Астахова Майя, учениця Ніжинської ЗОШ № 14 Ніжинської міської ради
Чернігівської області, назва роботи «Літечко строкате»;
23.  Шаповалова  Ксенія  Дмитрівна,  вихованка  Васильківської  міської  станції
юних натуралістів Київської області, назва роботи «Гофре  – у тренді»;
24. Лега Аліна, учениця 6 класу Центральненської загальноосвітньої школи І-ІІІ
степенів Миронівської міської ради, вихованка комунального закладу Київської
обласної  ради «Центр  творчості  дітей та  юнацтва Київщини»,  назва роботи
«Весняні крокуси»;
25.  Кіреєв  Іван  Анатолійович,  вихованець  Хустськог  районного  еколого-
туристичного  центру  учнівської  молоді  Закарпатської  області,  назва  роботи
«Лебідь»;
26.  Гавриленко  Дар’я  Романівна,  учениця  Чернігівського  ліцею  №  22
Чернігівської міської ради, назва роботи «Люблю Україну»;
27.  Пилипів  Костянтин,  вихованець  Івано-Франківської  міської  дитячої
екологічної станції, назва роботи «Сонячний промінчик»;
28.  Матяш  Катерина,  учениця  комунального  закладу  «Малобілозерська
спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт» Запорізької
обласної ради;
29. Бобошко Ілья Юрійович, учень Лебединської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст. № 6 Лебединської міської ради Сумської області, назва роботи «Метелик»;
30.  Довжук  Вікторія  Вадимівна,  учениця  Кривоколінського  навчально-
виховного комплексу «дошкільний навчальний закладу-загальноосвітня школа
I-III  ступенів  Тальнівської  районної  ради  Черкаської  області»,  назва  роботи
«Гризу граніт науки»;
31.  Кудрявченко  Микола  Андрійович,  учень  Комишанської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 26 Херсонської міської ради, назва роботи «Солодкий
сніданок»;
32. Дейнега Назар Володимирович, вихованець Васильківської міської станції
юних натуралістів Київської області, назва роботи «Красень!»;
33. Яковчук Вікторія Юріївна Шепетівський центр еколого – натуралістичний
творчості  учнівської  молоді  Хмельницької  області,  назва  роботи  «Маленьке
диво птахів»;
34.  Антонюк Яна  Андріївна,  учениця  7-А класу  Криворізької  гімназії  № 97
Дніпропетровської області, назва роботи «Весняне диво Карпат»;
35.  Єфімчук Назар Владиславович, учень Томашгородської ЗОШ І-ІІ ст.  № 3
Рокитнівської районної ради Рівненської області, назва роботи «Магія польоту»;
36. Василик Роман Іванович, вихованець Золотопотіцького центру позашкільної
роботи з учнівською молоддю Тернопільської області,  назва роботи «Насіння
ваточника сирійського»;



37.  Перепелюк  Каміла,  вихованка  Івано-Франківської  міської  дитячої
екологічної станції, назва роботи «Грибочок»;
38.  Сіренко  Мар’ян  Сергійович,  вихованець  комунального  позашкільнийого
навчального закладу м.Черкаси «Міська станція юних техніків», назва роботи
«Знахідка»;
39. Крупченко Катерина Тельманівна, вихованка гуртка «Екостиль: поводження
з  відходами»  Донецького  обласного  еколого-натуралістичного  центру,  назва
роботи «Красавчик»;
40. Польський Владислав Валерійович, вихованець Ренійського Центру дитячої
та юнацької творчості Одеської області, назва роботи «Проникливий погляд»;
41. Запорожець Анна Юріївна, вихованка комунального закладу Таращанської
районної  ради  «Таращанський  районний  центр  творчості  дітей  та  юнацтва
«Веселка» Київської області, назва роботи «Руденька»;
42. Денисюк Назар Русланович, учень Сатиївського ліцею Дубенської районної
ради Рівненської області, назва роботи «Ловися, рибко, велика та все велика...»;
43. Онопрієнко Дарина Миколоївна, учениця Виноградівського закладу повної
загальної середньої освіти ім. О.М. Соценка Херсонської області, назва роботи
«Мяу…»;
44.  Романенко  Анна,  вихованка  Києво-Святошинського  районного  центру
еколого-натуралістичної  творчості  Київської  області,  назва  роботи  «Крижана
роза»;
45.  Кухлевська  Анжела  Дмитрівна,  учениця  Кам’янець-Подільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 імені Т.Г. Шевченка Хмельницької
області, назва роботи «Бабусині мальви»;
46.  Гулій  Дмитро  Любомирович,  учень  Блистівського  навчально-виховного
комплексу  Новгород-Сіверської  районної  ради  Чернігівської  області,  назва
роботи «Лебеді на озері»;
47.  Осіяненко  Микола  Олександрович,  учень  Сатиївського  ліцею Дубенської
районної ради Рівненської області, назва роботи «Довгоочікувана зустріч»;
48.  Мізірний  Михайло  Юрійович,  вихованець  комунального  закладу
«Луганський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді», назва роботи «Разом тепліше».

VІ. Нагороджуються Дипломом ІІІ ступеня переможці Всеукраїнського заочного
конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!» у номінації «Живий
світ (тварини, рослини, червонокнижні види нашого району)»:

1.  Катрій  Олег  Вікторович,вихованець  Долинської  Станції  юних  техніків
Долинської міської ради Івано-Франківської області, назва роботи «Мій друг»;
2.  Гладовська  Марія  Василівна,  учениця  Мирогощанської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів,  Мирогощанської  сільської  ради,  Дубенського  району,
Рівненської області, назва роботи «Жовтогаряче сонце»;
3.  Лупешко  Ольга  Миколаївна,  вихованка  комунального  закладу  «Районний
Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»  Березнівської  районної  ради
Рівненської області, назва роботи «Дари лісу»;



4. Онищук Вероніка Вікторівна, учениця Тростянецького навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний
закладу»  Дубенської  районної  ради  Рівненської  області,  назва  роботи
«Дружок»;
5.  Бондар  Анна  Дмитрівна,  вихованка  Первомайської  міської  станції  юних
натуралістів Миколаївської області, назва роботи «Я невдимка»;
6. Головенко Владислав Дмитрович, вихованець Первомайської міської станції
юних  натуралістів  Миколаївської  області,  назва  роботи  «Обережно  нас
знiмають»;
7.  Паладій  Діана  Валентинівна,  учениця  Новоселицької  гімназії
Новоселицького ОТГ Чернівецької області, назва роботи «Лісовий Нарцис»;
8. Малаєва Каміла Максимівна, учениця 9-Б класу Криворізького Покровського
ліцею Дніпропетровської області, назва роботи «Поле»;
9.  Нацевич  Микола  Андрійович,  учень  КЗ  «Кошарищенська  гімназія»
Глибочицької ОТГ Житомирської області, назва роботи « Мир у хаті»;
10.  Селівановська  Софія  Русланівна,  учениця  Мирогощанської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів,  Мирогощанської  сільської  ради,
Дубенського району, Рівненської області, назва роботи «Крилата комаха»;
11. Фруєрар Наталія Василівна, вихованка Добровелечківського центру дитячої
та  юнацької  творчості  на  базі  Добровелечківського ЗЗСО І-ІІІ  ступенів  № 1,
назва роботи «Троянда»;
12. Гуринчук Марія Юріївна, учениця Сатиївського ліцею Дубенської районної
ради Рівненської області, назва роботи «Зустріч з сонцем»;
13.  Владика  Евеліна,  вихованка  Кам’янець-Подільського  позашкільного
навчально-виховного об’єднання Хмельницької області, назва роботи «Піон»;
14.  Гергелаба  Анна  Сергіївна,  вихованка  гуртка  «Екологічний  театр»
комунального закладу Дунаєвецької міської ради «Станція юних натуралістів»
Хмельницької області, назва роботи «Неочікувана зустріч»;
15.  Мазур  Артем  Олександрович,  вихованець  комунального  позашкільного
навчального  закладу  «Центр  туризму  і  краєзнавства  учнівської  молоді»
Хмельницької області, назва роботи «Зелена красуня»;
16. Марченко Поліна Петрівна, вихованка гуртка «Юні лісівники-дендрологи»
комунального  закладу  «Новгород-Сіверський  районний  будинок  дитячої  та
юнацької творчості» Чернігівської області, назва роботи «Щастя поруч»;
17.  Іванський  Олександр  Сергійович,  учень  Новоселицької  гімназії
Новоселицького  ОТГ  Чернівецької  області,  назва  роботи  «Ми  ромашки
польові»;
18. Мосонь Арсеній Борисович, вихованець Долинської Станції юних техніків
Долинської  міської  ради  Івано-Франківської  області,  назва  роботи  «Квітуча
весна»;
19.  Сірик  Марія,  учениця  Ніжинської  ЗОШ  №  14  Ніжинської  міської  ради
Чернігівської області, назва роботи «У полі за селом»;
20.  Харькова  Анастасія  Ігорівна,  учениця  Биринського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  I-III  ступенів  дошкільний  навчальний



заклад» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області,  назва роботи
«Оце тварини!»;
21. Ахевич Юлія Юріївна, вихованка комунального позашкільного навчального
закладу  «Центр  туризму  і  краєзнавства  учнівської  молоді»  Хмельницької
області, м. Нетішин, назва роботи «Прикраса лісу»;
22.  Зінчук  Максим  Андрійович,  вихованець  комунального  закладу  «Центр
дитячої  та  юнацької  творчості  № 4  Харківської  міської  ради»,  назва  роботи
«Ароматний букетик»;
23. Капранчук Роман, учень Томашгородської ЗОШ І-ІІ ст. № 3 Рокитнівської
районної ради Рівненської області, назва роботи «Бджілка-трудівниця»;
24.  Кухлевська  Анжела  Дмитрівна,  учениця  Кам’янець-Подільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 імені Т.Г. Шевченка Хмельницької
області, назва роботи «Бджілка-трудівниця»;
25. Міхуля Валерія, учениця Ніжинської ЗОШ № 14 Ніжинської міської ради
Чернігівської області, назва роботи «Пташиний рай»;
26.  Охріменко  Софія  Юріївна  Новгород-Сіверська  гімназія  №1 імені  Бориса
Майстренка  Новгород-Сіверської  міської  ради  Чернігівської  області,  назва
роботи «Очі кольору неба»;
27. Рудницька Анна Дем`янівна, учениця Ліцею № 10 Мелітопольської міської
ради Запорізької області, назва роботи «Пшениця»;
28. Фесюк Дарина Борисівна, вихованка Коломийського навчально-виробничого
центру  творчості  учнівської  молоді  Коломийської  міської  ради  Івано-
Франківської області, назва роботи «Вартовий»;
29.  Яцутик  Лука  Вадимович,  учень  Томашгородської  ЗОШ  І-ІІ  ст.  №  3
Рокитнівської районної ради Рівненської області, назва роботи «Равлик повзе,
свою хатку везе»;
30.  Петров  Данило  Миколайович,  учень  Томашгородської  загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  №  3  Рокитнівського  району  Рівненської  області,  назва
роботи «Майбутнє природи»;
31.  Веденьєва  Дар’я Артемівна,  вихованка Долинської  Станції  юних техніків
Долинської  міської  ради  Івано-Франківської  області,  назва  роботи  «Водний
світ»;
32.  Флоряк  Вікторія  Андріївна,  вихованка  гуртка  «Юні  господарочки»
комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді», назва роботи «Вартовий»;
33.  Похилий  Ярослав  Володимирович,  вихованець  комунального  закладу
Таращанської районної ради «Таращанський районний центр творчості дітей та
юнацтва «Веселка» Київської області, назва роботи «Солодкий медок»;
34.  Шаталова  Віолетта  Романівна,  вихованка  комунального  закладу  «Центр
дитячої та юнацької творчості № 4 Харківської міської ради», назва роботи «Кіт
Бармалей»;
35. Кухарчук Карина Юріївна, учениця Сатиївського ліцею Дубенської районної
ради Рівненської області, назва роботи «Оце так знахідка!!!»;



36. Мосонь Арсеній Борисович, вихованець Долинської Станції юних техніків
Долинської  міської  ради  Івано-Франківської  області,  назва  роботи  «Квітуча
весна»;
37.  Подлесна  Аліна,  вихованка  комунального  закладу  «Центр  позашкільної
освіти»  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області,  назва  роботи
«Несподіваний гість»;
38.  Сілівоненко Карина,  учениця Ніжинської  ЗОШ № 14 Ніжинської  міської
ради Чернігівської області, назва роботи «Серце природи»;
39. Федченко Богдан Борисович, учень Філії «Хорошківська ЗОШ І-ІІ ступенів»
ОЗ  «Новооржицька  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів»  Новооржицької  селищної  ради
Полтавської області», назва роботи «Ніжність»;
40.  Войташек Ольга,  вихованка Центру позашкільної  освіти Богородчанської
селищної ради Івано-Франківської області, назва роботи «Друг»;
41.  Єкімова  Єлизавета  Русланівна,  вихованка  комунального  позашкільного
навчального  закладу  «Центр  туризму  і  краєзнавства  учнівської  молоді»
Хмельницької області, м. Нетішин, «Жуки»;
42.  Голютчик  Люба  Василівна,  вихованка  Будинку  дитячої  та  юнацької
творчості  Новоархангельського  навчально-виховного  об єднання  №  2ʼ
Кіровоградської області, назва роботи «Романтична зустріч»;
43.  Крупа  Андрій  Андрійович,  вихованець  гуртка  «Художнє  випилювання»
Козівського дитячого парку «Лісова пісня» Тернопільської області, назва роботи
«Дерево динозаврів»;
44. Машлай Марія Володимирівна, учениця комунального закладу «Рясницький
НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» Бабинської сільської ради Рівненської області,
назва роботи «Одещина, гирло Дунаю»;
45. Синько Тетяна Юріївна, учениця Ізянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Хустського
району Закарпатської області, назва роботи «Замріяна Муся»;
46.  Безносюк  Роман  Євгенович,  учень  комунального  закладу  «Гадзинська
гімназія»  Глибочицької  сільської  ради  Житомирського  району  Житомирської
області, назва роботи «Позіхунчик»;
47. Гаврилов Кирило, вихованець гуртка «Юні фотонатуралісти» комунального
закладу  «Дитячий  екологічний  центр»  Кам’янської  міської  ради
Дніпропетровської області, назва роботи «Український Скрудж МакДак»;
48. Виконавець Ященко Богдан, вихованець Києво-Святошинського районного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області,
назва роботи «Зимова кришталь»;
49. Сіванова Олександра, вихованка Києво-Святошинського районного центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Київської  області,  назва
роботи «Маків цвіт»;
50. Максименко Анна Олександрівна, учениця Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 10  Ніжинської  міської  ради  Чернігівської  області,  назва  роботи  «Осінній
красень»;
51. Поліщук Микола Павлович, учень Сатиївського ліцею Дубенської районної
ради Рівненської області, назва роботи «Зустріч з добротою»;



52.  Серебрянникова  Єлізавета,  вихованка  Первомайської  станції  юних
натуралістів Миколаївської області, назва роботи «Весна»;
53.  Шаповал  Крістіна  Олександрівна,  учениця  7-Б  класу  Христинівської
спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  №1 ім.  О.Є.  Корнійчука  Христинівської
районної  ради  Черкаської  області,  назва  роботи  «У  погляді  ранкової  роси
бринить сльоза»;
54. Дорошенко Ігор, учень Градизька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1
Глобинської  районної  ради  Полтавської  області,  назва  роботи  «Бусінка
подорожує по Пслу»;
55.  Ясак  Крістіна  Олександрівна,  учениця  Комишанської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  26  Херсонської  міської  ради,  назва  роботи  «Висота
взята»;
56.  Мариневич  Анастасія  Андріївна,  вихованка  Солотвинського  будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  Івано-Франківської  області,  назва  роботи
«Зацвіли Майори біля хати»;
57.  Трипадуш  Дарія  Михайлівна,  учениця  Новоселицької  гімназії
Новоселицького ОТГ Чернівецької області, назва роботи «Ми всі рівні»;
58.  Микицей  Ольга,  вихованка  Центру  позашкільної  освіти  Богородчанської
селищної ради Івано-Франківської області, назва роботи «Кіт-мрійник»;
59. Поліщук Марія Павлівна, учениця Сатиївського ліцею Дубенської районної
ради Рівненської області, назва роботи «Ми – на прогулянку!»;
60.  Поліщук Юрій Павлович,  учень Сатиївського ліцею Дубенської  районної
ради Рівненської області, назва роботи «Охоронець – добряк»;
61. Царук Анна Миколаївна, учениця Томашгородської загальноосвітньої школи
І–ІІ  ступенів  №  3  Рокитнівського  району  Рівненської  області,  назва  роботи
«Вірний погляд»;
62.  Циріль Аліса Русланівна, вихованка Монастириського будинку дитячої та
юнацької творчості Тернопільської області, назва роботи «Моя Кайра»;
63.  Шампорова  Ксенія,  вихованка  гуртка  «Цифрова  фотографія»  навчально-
виховного комплексу допрофесійної підготовки та технічної творчості молоді м.
Києва, назва роботи «Квітка»;
64.  Коваленко  Анастасія  Станіславівна,  учениця  Полтавської  гімназії  №13,
назва роботи «Бабине літо»;
65.  Колісніченко Яна,  вихованка  гуртка  «Цифрова  фотографія»  Яготинського
районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості,  комунального  закладу
Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», назва
роботи «На варті»;
66.  Скуріда Софія Михайлівна,  вихованка Сєвєродонецького міського Центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області, назва
роботи «Не життя, а казка»;
67. Гуменюк Таїсія, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Княжичі,
назва роботи «Качина історія»;
68.  Пирожок  Анна  Сергіївна,  учениця  Шепетівського  навчально-виховного
комплексу № 3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н. Рибака та



ліцей  з  посиленою  військово-фізичною  підготовкою»  Хмельницької  області,
назва роботи «Краса і мороз»;
69.  Попович  Ярослава  Василівна,  вихованка  Хустського  районного  еколого-
туристичного  центру  учнівської  молоді  Закарпатської  області,  назва  роботи
«Ромашки»;
70. Хомета Людмила Миколаївна, учениця Кунинської загальноосвітньої школи
І-ІІ  ступенів  Здолбунівської  районної  ради  Рівненської  області,  назва  роботи
«Зачарований красою»;
71.  Цюпа  Христина,  вихованка  Центру  позашкільної  освіти  Богородчанської
селищної ради Івано-Франківської області, назва роботи «Ранкові роси».

VII. Нагороджуються Дипломом І ступеня переможці Всеукраїнського заочного
конкурсу  робіт  юних  фотоаматорів  «Моя  країна  –  Україна!»  у  номінації
«Пам’ятки архітектури»:

1.  Явтушенко  Надія,  вихованка  гуртка  «Юні  фотонатуралісти»  комунального
закладу  «Дитячий  екологічний  центр»  Кам’янської  міської  ради
Дніпропетровської  області,  назва  роботи «Римо-католицький храм» (1895 рік
забудови);
2. Голубченко Анна Олексіївна, учениця Хухрянської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  (опорний  заклад  освіти)  Чернеччинської  сільської  ради
Охтирського району Сумської області, назва роботи «Шарівський палац»;
3.  Колеснік  Макар  Миколайович,  вихованець  гуртка  «Фотонатуралісти»
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Хмельницької області, назва роботи «Млин князів Сангушків»;
4.  Пшечук  Ольга  Олександрівна,  учениця  Кам’янець-Подільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Кам'янець-Подільської міської ради
Хмельницької області, назва роботи «Нічний театр»;
5.  Гордієнко  Ілля  Андрійович,  вихованець  комунального  позашкільного
навчального закладу м.иЧеркаси «Міська станція юних техніків», назва роботи
«Будинок Щербини»;
6.  Стьосова  Вікторія  Леонідівна,  учениця  10  класу  Христинівської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім.  О.Є. Корнійчука Христинівської
районної ради Черкаської області, назва роботи «Собор св. Юра. Львів»;
7.  Качан  Валерія,  вихованка  комунального  закладу  Київської  обласної  ради
«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», учениця 9 класу Дослідницької
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Васильківського  району  Київської  області,  назва  роботи
«Крокyючи крізь суєту, пам’ятай, де мир і спокій»;
8. Папроцька Віта, вихованка гуртка цифрової фотографії Сокальської станції
юних техніків Львівської області, назва роботи «Тартаківський палац»;
9.  Скочиляс Наталя Володимирівна,  учениця Містківського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Пустомитівської міської ради Львівської області,
назва роботи «Храм Введення Богородиці» (садиба Устияновичів);
10.  Теребейко  Ніна  Анатоліївна,  учениця  Сатиївського  ліцею  Дубенської
районної ради Рівненської області, назва роботи «Храм святого Миколая».



VIIІ.  Нагороджуються  Дипломом  ІІ  ступеня  переможці  Всеукраїнського
заочного  конкурсу  робіт  юних  фотоаматорів  «Моя  країна  –  Україна!»  у
номінації «Пам’ятки архітектури»:

1. Кузнецов Роман Олександрович, учень Озерненської гімназії Житомирського
району Житомирської області, назва роботи «Поєднання століть»;
2.  Маца  Марія  Олександрівна,  вихованка  Міського  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Чернівецької  міської  ради,  назва
роботи «Краса Чернівців»;
3. Жарський Артем Андрійович, учень комунального закладу «Рясницький НВК
«ДНЗ - ЗОШ І-ІІІ ступенів» Бабинської сільської ради Рівненської області, назва
роботи «Рівненщина, музей Пересопниця»;
4.  Михайлів  Софія,  вихованка  Центру  позашкільної  освіти  Богородчанської
селищної ради Івано-Франківської області, назва роботи «Місце святості»;
5.  Антонів  Олександр,  вихованець  гуртка  «Юний  хімік»  Тернопільського
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  назва
роботи  «Прийдіть  і  приклоніть  свої  коліна…  Український  Єрусалим.
Зарваниця»;
6.  Кім  Кіра,  вихованка  гуртка  «Зелена  економіка»  Києво-Святошинського
центру  еклого-натуралістичної  творчості  Київської  області,  назва  роботи
«Золотий вік» (Собор Петра і Павла);
7.  Мотрій  Едуард  Романович,  вихованець  Кам’янець-Подільського
позашкільного  навчально-виховного  об’єднання  Хмельницької  області,  назва
роботи «Штольня »;
8. Ракочий Вітязьслав Русланович, учень секції «Індивідуальна робота еколого-
біологічного напряму з обдарованими дітьми» очно-заочної біологічної школи
комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді»,  назва  роботи  «Вірменська  церква  у  Феодосії.
Раннє Середньовіччя»;
9.  Москаленко  Михайло  Володимирович,  учень  Каховського  навчально-
виховного комплексу «Гімназія – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим
вивченням іноземних мов» Каховської міської ради Херсонської області, назва
роботи «Торкнутися неба» (Михайлівський золотоверхий собор);
10.  Снігір  Давид,  вихованець  гуртка  «Екологія  харчування»  Васильківської
міської станції юних натуралістів Київської області,  назва роботи «Бібліотека
Короленка»;
11.  Похилий  Ярослав  Володимирович,  вихованець  комунального  закладу
Таращанської районної ради «Таращанський районний центр творчості дітей та
юнацтва  «Веселка»  Київської  області,  назва  роботи  «Паланок  –  скарбниця
історії»;
12. Василик Роман Іванович, вихованець Золотопотіцького центру позашкільної
роботи  з  учнівською  молоддю  Тернопільської  області,  назва  роботи
«Відновлення палацу»;



13.  Іванов  Андрій  Юрійович,  вихованець  комунального  заклад  Путивльської
районної  ради  Сумської  області  районний центр  позашкільної  роботи,  назва
роботи «Мовчанський монастир»;
14. Пелипенко Евеліна Олексіївна, вихованка Лиманського навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  I-II  ступенів  –  дошкільний  навчальний
заклад» № 1 Лиманської міської ради Донецької області, назва роботи «Сивий
монастир на Святих горах»;
15.  Волохатий  Тарас,  вихованець  гуртка  «Юний  хімік»  Тернопільського
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  назва
роботи «В Збаразькому замку»;
16. Федоренко Софія, вихованка Івано-Франківської міської дитячої екологічної
станції, назва роботи «Зарваниця –душевний спокій»;
17. Москаленко Дар’я Андріївна, вихованка Старобільського районного Будинку
творчості  дітей та юнацтва Старобільської районної ради Луганської області,
назва роботи «Будинок Руднєва»;
18. Коренська Валентина Сергіївна, учениця Ліснополянської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Марківської  селищної  ради  Луганської  області,  назва
роботи «Храм душі»;
19.  Курзак  Артем  В’ячеславович,  вихованець  відеостудії  «Кадр»  Білгород-
Дністровського  комунального  закладу  «Міський  Центр  дитячої  творчості»
Одеської області, назва роботи «На сторожі історії»;
20.  Дерев янчук  Іоанна  Вячеславівна,  вихованка  комунального  закладуʼ
Таращанської районної ради «Таращанський районний центр творчості дітей та
юнацтва «Веселка» Київської області, назва роботи «Величний Хотин».

ІХ. Нагороджуються Дипломом ІІІ ступеня переможці Всеукраїнського заочного
конкурсу  робіт  юних  фотоаматорів  «Моя  країна  –  Україна!»  у  номінації
«Пам’ятки архітектури»:

1.  Боднар  Павло,  вихованець  Центру  позашкільної  освіти  Богородчанської
селищної ради Івано-Франківської області, назва роботи «Хатинка бабусі»;
2.  Руссу  Михайло  Іванович,  учень  Роздільнянської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  № 3
Одеської області, назва роботи «Відлуння минулого»;
3. Захарченко Максим Анатолійович, учень Лохвицької гімназії № 1 Лохвицької
міської ради Полтавської області, назва роботи «Лохвицька синагога»;
4.  Катрич  Ростислав  Романович,  учень  Бабченського  навчально-виховного
комплексу Івано-Франківської області, назва роботи «Хресна дорога»;
5.  Стасюк  Дмитро,  вихованець  гуртка  «Юний  фотоаматор»  Обухівськог
районного центру творчості дітей та юнацтва Київської області, назва роботи
«Центр величного Івано-Франківська»;
6. Хомета Людмила Миколаївна, ученицяКунинської загальноосвітньої школи І-
ІІ  ступенів  Здолбунівської  районної  ради  Рівненської  області,  назва  роботи
«Сдиба Шенборнів»;
7.  Стец  Амалія  Петрівна,  вихованка  гуртка  «Любування  природою»
комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної



творчості  учнівської молоді» на базі  Чернівецької міської ЗОШ І-ІІІ ст.  № 4,
назва роботи «О, Кобилянська, Ви прекрасна»;
8.  Шерепенко  Владислав  Миколайович,  вихованець  комунального  закладу
Таращанської районної ради «Таращанський районний центр творчості дітей та
юнацтва  «Веселка»  Київської  області,  назва  роботи  «Свято-Георгіївський
собор»;
9. Стьосов Максим Леонідович, учень Христинівської спеціалізованої школи І-
ІІІ ступенів № 1 Христинівської районної ради Черкаської області, назва роботи
«Загадка Підгірців»;
10.  Ісаченко Владислав Русланович, учень Мелітопольської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  4  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області,
назва роботи «Будинок із химерами»;
11.  Сиволожський  Микола  Ігорович,  учень  Чернігівського  ліцею  №  22
Чернігівської міської ради, назва роботи «Дзеркало століть»;
12. Соловей Богдана Миколаївна, учениця Гурбинської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Срібнянської селищної ради Чернігівської області, назва роботи
«Венеціанський дворик»;
13.  Юр'єв  Ілля  Вадимович,  учень  Кам’янець-Подільської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №2  імені  Т.Г.  Шевченка  Хмельницької  області,  назва
роботи «Храм Пресвятої Трійці»;
14. Бондарчук Олена Олександрівна, учениця Семидубського ліцею Рівненської
області, назва роботи «Наша святиня»;
15.  Турська  Олена  Сергіївна,  вихованка  Корецького  районного  Будинку
школярів Рівненської області, назва роботи «Символ духовності»;
16.  Юр'єв  Ілля  Вадимович,  учень  Кам’янець-Подільської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №2  імені  Т.Г.  Шевченка  Хмельницької  області,  назва
роботи «Хрест на горі Татарвіца»;
17.  Данилюк  Назар  Ігорович,  учень  комунальної  установи  «Опорний
навчальний  заклад  Миропільської  селищної  ради  «Миропільська  гімназія»
Житомирської області, назва роботи «Костел святого Антонія»;
18.  Сирко  Софія,  вихованка  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної
станції, назва роботи «Пам’ятник Митрополиту Андрію Шептицькому»;
19.  Яковенко  Владислав  Сергійович,  учень  Христинівської  спеціалізованої
школи І-ІІІ  ступенів  № 1 ім.  О.Є.  Корнійчука Христинівської  районної  ради
Черкаської області, назва роботи «Леськовський палац»;
20.  Кухарук  Анастасія,  учениця  Кам’янець-Подільської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  № 6  Кам’янець-Подільської  міської  ради  Хмельницької
області, назва роботи «Башта Стефана Баторія»;
21.  Ворона  Владислава  Русланівна,  вихованка  Васильківської  міської  станції
юних натуралістів Київської області, назва роботи «Дубенський замок»;
22.  Цигановський  Олесандр,  учень  11-а  класу  Кам’янець-Подільської
загальноосвітньої  школи № 17  І-ІІІ  ступенів,  назва  роботи  «Місто  вогнів  та
бажань»;



23. Явтушенко Надія, вихованка гуртка «Юні фотонатуралісти» комунального
закладу  «Дитячий  екологічний  центр»  Кам’янської  міської  ради
Дніпропетровської області, назва роботи «Наш світ – це колізей»;
24. Васьків Марко Андрійович, учень Навчально-виховного комплексу «Школа-
садок «Софія» м. Львова, назва роботи «Духовна велич»;
25.  Парасоцька  Марія,  вихованка  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді, назва роботи «Минуле століття»;
26.  Саранчук Юрій,  вихованець Центру позашкільної  освіти Богородчанської
селищної  ради  Івано-Франківської  області,  назва  роботи  «Костел  Босих
Кармелітів» м. Бердичів;
27.  Cкафа  Софія  Віталіївна,  вихованка  Охтирського  міського  центру
позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді Сумської області,
назва роботи «Українська церква».

Х. Нагороджуються Дипломом І ступеня переможці Всеукраїнського заочного
конкурсу  робіт  юних  фотоаматорів  «Моя  країна  –  Україна!»  у  номінації
«Жанрове фото»:

1. Світличний Євген, учень Шепетівського навчально-виховного комплексу № 3
у  складі  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  ім.  Н.  Рибака  та  ліцей  з
посиленою  військово-фізичною  підготовкою»  Хмельницької  області,  назва
роботи “На даху”;
2.  Голуб  Тимофій,  учень  Спеціалізованої  загальноосвітньої  школи  з
поглибленим  вивченням  окремих  предметів  та  курсів  І-ІІІ  ступенів  №17
м.Бердичева Житомирської області, назва роботи «Дорога через парк»;
3. Мазуркевич Анастасія, вихованка Позашкільного комунального навчального
закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Бережанської  міської  ради
Тернопільської області, назва роботи «Панянки за кулісами»;
4.  Баранов  Ілля,  вихованець  Сумського  міського  Центру  науково-технічної
творчості молоді, назва роботи «Веселі кульки»;
5. Мізірний Михайло, вихованець Комунального закладу «Луганський обласний
центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  назва  роботи
«Перемога»;
6. Матвійчук Анастасія, вихованка Комунального закладу позашкільної освіти
«Центр дитячої та юнацької творчості» Семенівської міської ради Чернігівської
області, назва роботи  «Юні туристи»;
7.  Мудрик  Станіслав,  вихованець  Ананьївського  районного  Центру
позашкільної освіти та виховання Одеської області, назва роботи "Вогнеборці";
8. Пелих Олександра, учениця Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №6 Хмельницької області, назва роботи “В очікуванні Хеловіна”;
9.  Теребейко  Ніна,  учениця  Сатиївського  ліцею  Дубенської  районної  ради
Рівненської області, назва роботи "Манить тиша і спокій";
10. Усик Любов, учениця Комунального закладу «Рясницький НВК «ДНЗ - ЗОШ
І-ІІІ  ступенів»  Бабинської  сільської  ради  Рівненської  області,  назва  роботи
«Рівне, День Незалежності»;



11. Яремчук Аріна, учениця Бердичівського міського ліцею №15 Житомирської
області, назва роботи «Дарунки осені»;
12.  Левицька  Дарья,  вихованка  Монастирищенського  Будинку  дитячої  та
юнацької творчості, назва роботи «Виглядаючи мрію»;
13.  Федченко  Марія,  учениця  Фонтанського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» Одеської області, назва роботи
“Справжня Україна”;
14. Троцький Олексій, вихованець Полтавського міського центру позашкільної
освіти Полтавської міської ради Полтавської області, назва роботи «За столом»;
15.  Цехмейструк  Аліна,  вихованка  Монастирищенського  Будинку  дитячої  та
юнацької творчості, назва роботи «Люди, бережіть красу!»;
16.  Головей Данило, учень Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.  № 9
Прилуцької міської ради Чернігівської області, назва роботи «Ех, програли!..».

ХІ. Нагороджуються Дипломом ІІ ступеня переможці Всеукраїнського заочного
конкурсу  робіт  юних  фотоаматорів  «Моя  країна  –  Україна!»  у  номінації
«Жанрове фото»:

1.  Трипадуш  Дарія,  учениця  Новоселицької  гімназії  Новоселицького  ОТГ
Чернівецької області, назва роботи «Моя дорога матуся»;
2.  Гуторова  Поліна,  вихованка  Первомайської  станції  юних  натуралістів
Миколаївської області, назва роботи «Зустріч з велетнем»;
3. Гераскін Назар, вихованець студії «Світанок» Будинку  дитячої  та
юнацької творчості  «Дивоцвіт» м. Борисполя Київської області,  назва роботи
“Літаючі хлопці”;
4. Кириченко Ганна, учениця Мелітопольського навчально-виховного комплексу
№16 Мелітопольської  міської ради Запорізької  області,  назва роботи «Обід в
полі»;
5.  Курушина  Марина,  вихованка  гуртка  образотворчого  мистецтва  КЗ  ФМР
«Фастівський  центр  позашкільної  роботи»  Київської  області,  назва  роботи
“Нове знайомство”;
6. Голоднюк Сергій, вихованець комунального закладу «Тальнівський районний
центр  науково-технічної  творчості  Тальнівської  районної  ради  Черкаської
області», назва роботи “Разом до перемоги!”;
7.  Солодовник  Анна,  учениця  ОЗ  «Нехворощанський  ЗЗСО  І-ІІІ  ст.»,  назва
роботи «Дружба навіки»;
8.  Терещенко  Аріна,  с.  Княжичі  Києво-Святошинського  району  Київської
області, назва роботи "Божий Дар";
9.  Пуцик  Михайло,  учень   Демидівського  ліцею  Демидівського  району
Рівненської області, назва роботи «Закована душа»;
10. Сакун Максим, учень Богданівського опорного закладу загальної середньої
освіти
 Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області, назва
роботи "І відправився в політ кульбаби білий цвіт";



11.  Фесенко  Валерія,  учениця  Христинівської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ
ступенів №1
 ім. О. Є. Корнійчука Христинівської районної ради Черкаської області, назва
роботи «Макіяж для вчительки – з натхненням»;
12.  Руденко  Дмитро,  вихованець  Комунального  позашкільного  навчального
закладу «Станція юних натуралістів Покровського району» Криворізької міської
ради Дніпропетровської області, назва роботи «Нічні рибалки»;
13.  Харькова  Анастасія,  учень  Биринського  навчально-виховного  комплексу
Чернігівської області, назва роботи «Погляд»;
14.  Горбатюк  Денис,  вихованець  Житомирського  центру  творчості  дітей  і
молоді, назва роботи “Богдана”;
15. Бісюкова Софія, учениця Навчально-виховного комплексу «Преображенська
загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»
Луганської області, назва роботи “Хай завжди буде мир!”;
16. Пелипенко Евеліна, учениця Лиманського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа I –II ступенів – дошкільний навчальний  заклад» №1
Лиманської міської ради Донецької області, назва роботи “Моя Україна!”;
17. Стьосов Максим, учень Христинівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
№  1  ім.  О.Є.  Корнійчука  Христинівської  районної  ради  Черкаської  області,
назва роботи «Господар Колочави»;
18.  Бобошко  Ілля,  учень  Лебединської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ст.  №6,
назва роботи «Гуси, мої гусенята…»;
19.  Похилий  Святослав,  вихованець  Комунального  закладу  Таращанської
районної   ради  «Таращанський  районний  центр  творчості  дітей  та  юнацтва
«Веселка» Київської області, назва роботи «Квест»;
20.  Теребейко  Ніна,  учениця  Сатиївського  ліцею  Дубенської  районної  ради
Рівненської області, назва роботи "Манить тиша і спокій";
21.  Шафоркіна  Юлія,  учениця  Комишанської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  №26 Херсонської міської ради, назва роботи “Найкращі друзі”;
22.  Попкова  Юліанна,  вихованка  Сєвєродонецького  міського  центру  еколого-
натуралістичної творчості  учнівської молоді Луганської області,  назва роботи
«Акробатичний рок-н-рол»;
23.  Здерко  Ірина,  вихованка  Центру  позашкільної  освіти  Богородчанської
селищної ради Івано-Франківської області, назва роботи «Просто зачарована»;
24. Полонникова Вероніка, учениця Бердянської багатопрофільної гімназії №2
Бердянської міської ради Запорізької області, назва роботи «Не втрачай крила,
бо втратиш свободу!»;
25.  Табаків  Аліна,  вихованка  Тернопільського  обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді, назва роботи “ Дівчачі пустощі”;
26. Тарасова Євгенія, вихованка Сумського міського центру науково-технічної
творчості молоді, назва роботи «День народження»;
27. Фіняк Софія, вихованка Мостиського Будинку дитячої та юнацької творчості
Львівської області, назва роботи “Таїнство”.



ХІІ.  Нагороджуються  Дипломом  ІІІ  ступеня  переможці  Всеукраїнського
заочного  конкурсу  робіт  юних  фотоаматорів  «Моя  країна  –  Україна!»  у
номінації «Жанрове фото»:

1. Рожко Іванна, Висоцька ОТГ Рівненської області;
2.  Гусарук  Дарина,  учениця  Тростянецького  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»
Дубенської районної ради Рівненської області, назва роботи «Друзі»;
3.  Марченко  Поліна,  вихованка  Комунального  закладу  «Новгород-Сіверський
районний будинок дитячої та юнацької творчості» Чернігівської області, назва
роботи «Мрій»;
4. Рогацька  Христина, вихованка Центру позашкільної освіти Богородчанської
селищної  ради  Івано-Франківської  області,  назва  роботи  “По-особливому
прекрасно”;
5.  Єфімчук  Назар,  учень  Томашгородської  ЗОШ  І-ІІ  ст.  №  3  Рокитнівської
районної ради Рівненської області, назва роботи «В ліс — за гарбузами!»;
6. Караванська Анна, учениця Тростянецького навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»
Дубенської районної ради Рівненської області, назва роботи «Зимовий ранок в
горах»;                                         
7. Сливка Станіслав,  вихованець Хустського районного еколого-туристичного
центру  учнівської  молоді  Закарпатської  області,  назва  роботи  “Мегаполіс  на
зрубі”;
8.  Гоголь  Христина,  вихованка  Центру  позашкільної  освіти  Богородчанської
селищної ради Івано-Франківської області, назва роботи “Юний тракторист”;
9.  Пожалов Дмитро,  вихованець КЗ КОР «Центр творчості  дітей та юнацтва
Київщини», назва роботи “Нарешті дочекався!”;
10. Купрін-Дубінський Данило, учень Новоселицької гімназії  Новоселицького
ОТГ Чернівецької області, назва роботи “Юний садівник”;
11. Пелипенко Евеліна, учениця Лиманського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа I –II ступенів – дошкільний навчальний  заклад» №1
Лиманської міської ради Донецької області, назва роботи “Вогнеборці”;
12.  Волевач  Софія,  вихованка  Комунального  закладу  «Центр  дитячої  та
юнацької творчості» Рівненської області, назва роботи “Іменини у Дарини”;
13.  Колошинська  Дарія,  вихованка  Рівненського  міського  центру  творчості
учнівської молоді, назва роботи «Мить Соборності»;
14.  Рєпа  Іван,  учень  Шосткинської  міської  станції  юних  натуралістів
Шосткинської міської ради Сумської області, назва роботи «Думки мої тихі»;
15. Корець Ілля, учень Чернігівського ліцею № 22 Чернігівської міської ради,
назва роботи “Чернігівська Італія”;
16.  Стьосова  Вікторія,  учениця  Христинівської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ
ступенів  № 1  ім.  О.Є.  Корнійчука  Христинівської  районної  ради  Черкаської
області, назва роботи«Ніжність дотиків колосків»;
17.  Микитин  Остап,  вихованець  Комунального  навчального  закладу
Ходорівської міської ради Львівської області, учень закладу загальної середньої



освіти  І-ІІІ ступенів №3 імені  Героя України Романа Точина, назва роботи “А я
просто...”;
18. Максимюк Ольга, учениця Демидівського ліцею Рівненської області, назва
роботи  “В обіймах ночі”;
19. Бондарчук Олена, учениця Семидубського ліцею Рівненської області, назва
роботи «Я — учителька»;
20. Сукач Олександра, вихованка Комунального закладу «Центр позашкільної
освіти»  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області,  назва  роботи
“Неможливе — можливе”;                                  
21. Цуцман Дмитро,  вихованець Долинської станції юних техніків Долинської
міської ради Івано-Франківської області, назва роботи “Зимовий затишок”;
22.  Паю  Христина,  учениця  Новоселицької  гімназії  Новоселицького  ОТГ
Чернівецької області, назва роботи «В здоровому тілі — здоровий дух…»;
23.  Горгут  Надія,  вихованка  Долинської  станції  юних  техніків  Долинської
міської ради Івано-Франківської області, назва роботи “Вечоріє”;
24.  Кєрімова  Аліна,  вихованка  Комунального  закладу  «Центр  позашкільної
освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області,  назва роботи “Інь і
Янь”;
25.  Миронов  Іван,  учень  Тростянецького  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»
Дубенської  районної  ради  Рівненської  області,  назва  роботи  «Андріївські
вечорниці»;
26.  Семергей  Іванна,  вихованка  Великобагачанської  станції  юних  техніків
виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради Полтавської області,
назва роботи “Вулична продавчиня”;
27. Кушнір Марія, вихованка Києво-Святошинського районного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді, назва роботи «А хто тут є?!»;
28.  Герасимів  Лідія,  вихованка  Позашкільного  комунального  навчального
закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Бережанської  міської  ради
Тернопільської області, назва роботи «Україночка»;
29. Єфімова Тетяна,  учениця КЗО «Криворізький  обласний  ліцей-інтернат для
сільської молоді», назва роботи «Я пас худобу за селом…»;
30.  Вихованці  гуртка  “Природа  рідного  краю”  Хмельницького  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, назва роботи “Подільський
коровай”.

ХІІІ. Нагороджуються Дипломом І ступеня переможці Всеукраїнського заочного
конкурсу  робіт  юних  фотоаматорів  «Моя  країна  –  Україна!»  у  номінації
«Експериментальне фото (застосування програми AdobePhotoshop)»:

1. Долголенко Єгор, вихованець гуртка «Цифрова фотографія» СЮТ м. Ізмаїл,
назва роботи «У тридев'ятому царстві»;
2.  Лужецька  Діана,  вихованка  ЦНТТУМ  ЛМР,  назва  роботи  «Шедевральна
нереалка»;



3.  Ярославцев  Ярослав,  вихованець  гуртка  «Юні  фотонатуралісти»
Комунального закладу «Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської ради,
назва роботи «Нічна Середньодніпровська ГЕС»;
4. Сушельницька Софія, вихованка ЦНТТУМ ЛМР, назва роботи «Малинка»;
5.  Олексенко  Софія,  вихованка  Комунальної  організації  (установи,  закладу)
«ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ ШОСТКИНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ», назва роботи «Погляд»;
6.  Пахай  Яна,  учениця  Дубенської  гімназії  № 2,  вихованка  комунального
закладу  «СТАНЦІЯ  ЮНИХ  НАТУРАЛІСТІВ»  РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ
РАДИ, назва роботи «Життя прожити — не поле перейти»;
7.  Мартинчук Марія,  вихованка Комунального закладу «Гадзинська гімназія»
Глибочицької  сільської  ради  Житомирського  району  Житомирської  області,
назва роботи «Мимолітнє видіння»;
8. Ревенко Наталія, вихованка Васильківської міської станції юних натуралістів,
назва роботи «Я Мавка лісова».

XIV.  Нагороджуються  Дипломом  ІІ  ступеня  переможці  Всеукраїнського
заочного  конкурсу  робіт  юних  фотоаматорів  «Моя  країна  –  Україна!»  у
номінації «Експериментальне фото (застосування програми AdobePhotoshop)»:

1. Олешко Ілона, учениця Гадяцького обласного наукового ліцею – інтернату ІІ–
ІІІ  ступенів  Є.П.  Кочергіна  Полтавської  обласної  ради,  назва  роботи
«Водограй»;
2. Матвійків Юстина, учениця Ліцею ім. В. Симоненка, назва роботи «Кленовий
лист»;
3.  Кобзей  Дарія,  вихованка  Центру  позашкільної  освіти  Богородчанської
селищної ради Івано-Франківської області, назва роботи «Щаслива»;
4.  Москаленко Віра,  вихованка дитячо фотостудії  «Фотоклумба»  ОЦНТТ та
ІТУМ;
5. Витвицький Назар, вихованець Центру позашкільної освіти Богородчанської
селищної ради Івано-Франківської області, назва роботи «Дим»;
6.  Кудрявченко  Микола,  учень  Комишанської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 26 Херсонської міської ради, назва роботи «Доля планети у твоїх
руках»;
7.  Маслей Артем, вихованець Здолбунівської  районної станції  юних техніків,
комунального  закладу  «СТАНЦІЯ  ЮНИХ  НАТУРАЛІСТІВ»  РІВНЕНСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ, назва роботи «Весна зиму проганяє»;
8. Крупич Софія, вихованка Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької
творчості», назва роботи «Банан»;
9. Скубко Валерія, вихованка Комунального позашкільного навчального закладу
м. Черкаси «Міська станція юних техніків», назва роботи «Заборона»;
10. Матвієвський Ігор, вихованець Сєвєродонецького міського Центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді, назва роботи «Пошук»;
11.  Василик Віра,  вихованка Золотопотіцького центру позашкільної  роботи з
учнівською молоддю, назва роботи «Чимерник червоніючий»;



12.  Лупешко  Ольга,  вихованка  комунального  закладу  «Районний  Будинок
дитячої  та  юнацької  творчості»  Березнівської  районної  ради  Рівненської
області, назва роботи «В очікуванні господаря»;
13.  Мусійчук  Альбіна,  вихованка  Івано-Франківської  міської  дитячої
екологічної станції, назва роботи «Портрет»;
14.  Вовченко  Олександр,  вихованець  Комунального  закладу  Таращанської
районної  ради  «Таращанський  районний  центр  творчості  дітей  та  юнацтва
«Веселка», назва роботи «Космічні змагання»;
15. Голуб Вікторія, вихованка гуртка «Принципи учнівського самоврядування»
КЗ  ФМР  «Фастівський  центр  позашкільної  роботи»,  КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  РАДИ  «ЦЕНТР  ТВОРЧОСТІ  ДІТЕЙ  ТА
ЮНАЦТВА КИЇВЩИНИ», назва роботи «Місячне сяйво»;
16.  Студзінська  Вікторія,  вихованка  Кіровоградського  ОЦЕНТУМ,  назва
роботи «Між двох вогнів».

XV.  Нагороджуються  Дипломом  ІІІ  ступеня  переможці  Всеукраїнського
заочного  конкурсу  робіт  юних  фотоаматорів  «Моя  країна  –  Україна!»  у
номінації «Експериментальне фото (застосування програми AdobePhotoshop)»:

1.  Ковальов  Богдан,  вихованець  Комунальної  організації  (установи,  закладу)
«ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ ШОСТКИНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ», назва роботи «Нагадування»;
2.  Пигинька  Аліна,  вихованка  Миргородської  станції  юних  техніків  м.
Миргород, назва роботи «Ранкова пробіжка»;   
3.  Борейко Віталій,  учень Кременчуцької гімназії  № 8 Кременчуцької міської
ради Полтавської області, назва роботи «”За нас ніхто планету не врятує… Щоб
берегти  землю,  природу,  Треба  її  полюбити,  Щоб  полюбити,  треба  пізнати,
Пізнавши – неможливо не полюбити.” М. Пришвін»;
4. Пшечук Ольга, учениця Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 6, назва роботи «Брати»;
5.  Кувіла  Богдан,  учень  Кам’янець-Подільської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 6, назва роботи «Доба…»;
6. Лупешко Ольга, вихованка комунального закладу «Районний Будинок дитячої
та юнацької творчості» Березнівської районної ради Рівненської області, назва
роботи «Пухнасте сонечко»;
7.  Березюк  Віоллета,  вихованка  Комунального  закладу  «Центр  дитячої  та
юнацької творчості», назва роботи «Над травою пурхає…Бантик?»;
8.  Сухіна  Євген,  вихованець  Виноградівського  закладу  повної  загальної
середньої освіти ім. О.М. Соценка, назва роботи «Світ у тобі»;
9. Клименчук Микита, вихованець Комунального закладу «Центр позашкільної
освіти»  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області,  назва  роботи
«Кайфуй»;
10. Моставлюк Сандра, вихованка РЦЕНТУМ м. Боярка Київська області, назва
роботи «Нічні спостереження за поверхнею Місяця»;



11.  Шпір  Станіслава,  вихованка  Хустського  районного  еколого-туристичного
центру учнівської молоді, назва роботи «Моя домівка – ЗЕМЛЯ»;
12. Вознюк Максим, вихованець  Житомирського  центру  творчості  дітей  і
молоді, назва роботи «Pixel STRETCH»;
13. Шершень Катерина, вихованка «Центру реабілітації» Глухівського міського
центру позашкільної освіти Глухівської міської ради Сумської області;
14. Борисович Веронiка, учениця Новгород-Сіверської ЗОШ 1-3 ст. № 2, назва
роботи «Архітектурні пам'ятки рідного краю»;
15. Тисячна Суніта, вихованка Понятівського НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад», назва роботи «Казкова дівчинка»;
16. Скороход Марія, назва роботи «Побачення з собою»;
17.  Горохова  Мирослава,  учениця Христинівської  спеціалізованої  школи І-ІІІ
ступенів  № 1  ім.  О.Є.  Корнійчука  Христинівської  районної  ради  Черкаської
області, назва роботи «Я квітку не можу зірвати, бо їй як людині болить»;
18. Кравцова Еліна, вихованка зразкового художнього колективу «Флористика»
Новопсковського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості,  назва  роботи
«Настрій»;
19.  Пилипів  Ілля,  вихованець  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної
станції, назва роботи «Квітковий колаж»;
20.  Мельникова  Маргарита,  вихованка  Васильківської  міської  станції  юних
натуралістів, назва роботи «Привіт від землян»;
21.  Літвін  Іван,  вихованець  КЗ  «Лисичанська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів  №  7  Лисичанської  міської  ради  Луганської  області»,  назва  роботи
«Сіверський Дінець»;
22.  Маренченко  Таїсія,  вихованка  гуртка  «З  першого  дубля»  Теплодарського
міського будинку дитячої та юнацької творчості Одеської області, назва роботи
«Сліпота»;
23. Ярославцев Ярослав, назва роботи “Грація та неперевершеність”.

XVІ.  Нагороджуються  Дипломом  І  ступеня  переможці  Всеукраїнського
заочного  конкурсу  робіт  юних  фотоаматорів  «Моя  країна  –  Україна!»  у
номінації «Натюрморт»:

1. Лящук Зоряна, вихованка Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької
творчості», назва роботи «Дари осені»;
2. Соколовська Евеліна, вихованка Козацького навчально-виховного комплексу
«загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»
Бочечківської  сільської  ради  Конотопського  району  Сумської  області,  назва
роботи «Те, що зігріває душу»;
3. Соловей Руслана, учениця Гурбинської загальносвітньої школи І-ІІІ ступенів
Срібнянської  селищної  ради  Чернігівської  області,  назва  роботи  «Райське
яблуко»;
4. Романович Роман, вихованець гуртка «Туристичний» Васильківської міської
СЮТ  КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  РАДИ  «ЦЕНТР



ТВОРЧОСТІ  ДІТЕЙ  ТА  ЮНАЦТВА  КИЇВЩИНИ»,  назва  роботи  «Осінні
барви»;
5. Кошкарьова Діана, вихованка гуртка «Морський дизайн» Клубу юних моряків
«Екватор» з флотилією Енергодарської міської ради Запорізької області, назва
роботи «Морський ноктюрн»;
6. Бритов Андрій, вихованець Васильківська міська станція юних натуралістів,
назва роботи «Кольорове розмаїття осені»;
7.  Василик  Віра,  вихованка  Золотопотіцького  центру  позашкільної  роботи  з
учнівською молоддю, назва роботи «Ретро-зброя фотонатураліста»;
8.  Полудненко  Олександр,  вихованець  Комунального  позашкільного
навчального закладу м. Черкаси «Міська станція юних техніків», назва роботи
«День радості»;
9.  Лущик  Лілія,  учениця  Гребінківської  гімназії  Васильківського  району
КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  РАДИ  «ЦЕНТР
ТВОРЧОСТІ  ДІТЕЙ  ТА  ЮНАЦТВА  КИЇВЩИНИ»,  назва  роботи  «А  вечір
пахне соняхами й медом».

XVІІ.  Нагороджуються  Дипломом  ІІ  ступеня  переможці  Всеукраїнського
заочного  конкурсу  робіт  юних  фотоаматорів  «Моя  країна  –  Україна!»  у
номінації «Натюрморт»:

1. Сілівоненко Сніжана, учениця Ніжинської ЗОШ № 14, назва роботи «Шепіт
білих ромашок»;
2.  Сукач  Олександра,  вихованка  Комунального  закладу  «Центр  позашкільної
освіти»  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області,  назва  роботи
«Натюрморт»;   
3.  Жулінський  Данило,  вихованець  Червоноградської  станції  юних  техніків,
назва роботи «Гранат»;
4.  Рудик  Софія,  вихованка  гуртка  «Екологічна  стилістика»  Позашкільного
комунального  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Бережанської міської ради, назва роботи «Яблучно-мандариновий натюрморт»;
5.  Мудраченко  Ростислав,  вихованець  гуртка  «Цифрова  фотографія»  Станції
юних техніків м. Ізмаїл, назва роботи «Соковите яблучко»;
6. Пахай Яна, учениця Дубенської гімназії № 2, вихованка КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ «СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ»  РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ
РАДИ, назва роботи «Натюрморт з чорнобривцями»;
7.  Гребьонкіна  Аріна,  учениця  Спеціалізованої  загальноосвітньої  школа  І-ІІІ
ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської мови Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області, назва роботи «Осіннє сяйво»;
8. Захарченко Максим, учень Лохвицької гімназії № 1 Лохвицької міської ради
Полтавської області, назва роботи «Вибух емоцій»;
9.  Погребняк  Надія,  учениця  Біловодського  професійного  аграрного  ліцею
Луганської області, назва роботи «Чаювання»;
10. Цуцман Дмитро, вихованець Долинської Станції юних техніків Долинської
міської ради Івано-Франківської області, назва роботи «Умиротворення»;



11. Луканюк Соломія, вихованка Центру позашкільної освіти Богородчанської
селищної  ради  Івано-Франківської  області,  назва  роботи  «Речі  з  бабусиної
скрині»;
12.  Фіняк  Софія,  вихованка  гуртка  англійської  мови  Мостиського  Будинку
дитячої та юнацької творчості, назва роботи «Червоне і чорне»;
13.  Буртелей  Анастасія,  закінчила  Охтирську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ
ступенів  імені  Б.Д.  Антоненка-Давидовича Охтирської  міської  ради Сумської
області;
14.  Удовіна  Тетяна,  вихованка  гуртка  «Мистецтво  масмедіа»  Ренійського
Центру дитячої та юнацької творчості, назва роботи «Coffeetime»;
15.  Чернишева  Юлія,  учениця  Озерненської  гімназії,  назва  роботи
«Екосніданок».

XVІІІ.  Нагороджуються  Дипломом  ІІІ  ступеня  переможці  Всеукраїнського
заочного  конкурсу  робіт  юних  фотоаматорів  «Моя  країна  –  Україна!»  у
номінації «Натюрморт»:

1.  Ковиньов  Микита,  вихованець  Навчально-виробничого  центру  учнівської
молоді, назва роботи «Гра кольорів»;
2.  Саламатіна  Дар’я,  вихованка  Комунального  закладу  «Центр  позашкільної
освіти»  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області,  назва  роботи
«Повітряна мрія»;
3. Пирогов Нікіта, вихованець гуртка «Фотонатуралісти»Комунального закладу
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської
обласної ради, назва роботи «Символ року»;
4. Пророков Александр, вихованець дитячої фотостудії "Фотоклумба" ОЦНТТ і
Ітум;
5.  Кудрявченко  Микола,  учень  Комишанської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 26 Херсонської міської ради, назва роботи «Настрій помаранч»;
6. Примак Каріна, вихованка Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької
творчості», назва роботи «Лісові солдатики»;
7. Власенко Анастасія, учениця Менської СЮТ;
8.  Шостак  Катерина,  вихованка  Козацького  навчально-виховного  комплексу
«загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»
Бочечківської  сільської  ради  Конотопського  району  Сумської  області,  назва
роботи «Яскравий аромат життя»;
9.  Марковець  Дарина,  вихованка  Комунального  закладу  «Центр  дитячої  та
юнацької творчості», назва роботи «Осінній вернісаж»;
10. Сілівоненко Карина, учениця Ніжинської ЗОШ № 14, назва роботи «Смак
літа»;
11. Кравченко Ольга, вихованка дитячої фотостудії "Фотоклумба"ОЦНТТ і Ітум;
12.  Дробатюк  Аліна,  вихованка  Опорного  навчального  закладу  «Гірська
багатопрофільна гімназія Попаснянської міської ради Луганської області», назва
роботи «Осінь. Затишок»;



13. Руденко Ростислав, вихованець Центру позашкільної освіти Богородчанської
селищної ради Івано-Франківської області, назва роботи «Дари мого городу»;
14.  Шаталова  Віолетта,  вихованка  КОМУНАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ  «ЦЕНТР
ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ № 4 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»,
назва роботи «Дари природи»;
15. Сусяк Олег, учень Дубенської гімназії № 2; вихованець КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ «СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ»  РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ
РАДИ, назва роботи «Бабусині смаколики»;
16.  Гордієнко  Ілля,  вихованець  Комунального  позашкільного  навчального
закладу м. Черкаси «Міська станція юних техніків», назва роботи «Запах літа»;
17. Виборнова Уляна, вихованка Опорного навчального закладу «Білогорівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Попаснянської районної ради Луганської
області», назва роботи «Запашна осінь»;
18.  Лупешко  Ольга,  вихованка  Комунального  закладу  «Районний  Будинок
дитячої  та  юнацької  творчості»  Березнівської  районної  ради  Рівненської
області, назва роботи «Місце відпочинку для душі»;
19.  Кравцова Еліна,  вихованка Новопсковського будинку дитячої та юнацької
творчості,  зразкового  художнього  колективу  «Флористика»,  назва  роботи
«Серпневі забаганки»;
20.  Кириченко  Вероніка,  вихованка  Комунального  закладу  Таращанської
районної  ради  «Таращанський  районний  центр  творчості  дітей  та  юнацтва
«Веселка», назва роботи «Чарівні пензлі»;
21.  Козак  Дмитро,  вихованець  студії  образотворчого  мистецтва  «Акварелі»
Ставищенського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  РАДИ  «ЦЕНТР
ТВОРЧОСТІ  ДІТЕЙ  ТА  ЮНАЦТВА  КИЇВЩИНИ»,  назва  роботи  «Ранкова
свіжість»;
22.  Стороженко  Назар,  вихованець  Комунального  закладу  Таращанської
районної  ради  «Таращанський  районний  центр  творчості  дітей  та  юнацтва
«Веселка», назва роботи «Лісова краса»;
23.  Шерепенко  Владислав,  вихованець  Комунального  закладу  Таращанської
районної  ради  «Таращанський  районний  центр  творчості  дітей  та  юнацтва
«Веселка», назва роботи «Намалюю писанку».

ХІХ.  Нагороджуються  Дипломом  І  ступеня  переможці  Всеукраїнського
заочного  конкурсу  робіт  юних  фотоаматорів  «Моя  країна  –  Україна!»  у
номінації «Репортажний портрет»:

1.  Гончаров  Назар,  вихованець  гуртка  «Юні  фотонатуралісти»  Комунального
закладу «Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської ради, назва роботи
«Погляд сучасності»;
2.  Кирушок Ангеліна,  учениця Синівської  ЗОШ I-III  ст.  Гощанського району
Рівненської області, назва роботи «Володар калюж»;
3. Марухненко Данило, вихованець дитячої фотостудії «Фотоклумба» ОЦНТТ
та ІТУМ;



4. Дмитрук Микола, вихованець дитячої фотостудії «Фотоклумба» ОЦНТТ та
ІТУМ;
5.  Головей  Данило,  учень  Прилуцької  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ст.  № 9
Прилуцької міської ради Чернігівської області, назва роботи «Моє майбутнє – в
кольорах прапору»;     
6.  Пожога Діна, вихованка гуртка «Юні господарочки» комунального закладу
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді», назва роботи «Несподіванка»;
7.  Мамедова  Світлана,  вихованка  Васильківської  міської  станції  юних
натуралістів, назва роботи «Дитя Терпсихори»;
8. Сидоренко Іванна, вихованка Золотарівської філії Білогорівського ОНЗ, назва
роботи «Я малюю мир!»;
9. Демченко Евеліна, учениця Бориспільського навчально-виховного комплексу
«Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І-ІІ ст.» 
ім.  В.  Мономаха,  вихованка  КОМУНАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ  КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА КИЇВЩИНИ»,
назва роботи «Дитячі мрії»;
10.  Помаз  Владислава,  вихованка  Сквирського  районного  центру  дитячої  та
юнацької творчості КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«ЦЕНТР  ТВОРЧОСТІ  ДІТЕЙ  ТА  ЮНАЦТВА  КИЇВЩИНИ»,  назва  роботи
«Рукотвори»;
11.  Тірон  Віолетта,  вихованка  гуртка  ЦДЮТ  Ізмаїльського  району  «Юні
фотоаматори» на базі Новонекрасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Ізмаїльської  районної  ради  Одеської  області,  назва  роботи  «Смачнесенька
картопля».

ХХ.  Нагороджуються  Дипломом  ІІ  ступеня  переможці  Всеукраїнського
заочного  конкурсу  робіт  юних  фотоаматорів  «Моя  країна  –  Україна!»  у
номінації «Репортажний портрет»:

1.  Хомик Юлія,  вихованка Локачинського районного Будинку школяра,  назва
роботи «Так хочеться літати»;
2.  Динник  Богдана,  вихованка  Козацького  навчально-виховного  комплексу
«загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»
Бочечківської  сільської  ради  Конотопського  району  Сумської  області,  назва
роботи «Тільки пісня…»;
3.  Герасимів  Лідія,  вихованка  Позашкільного  комунального  навчального
закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Бережанської  міської  ради,
назва роботи «Дівчина з гускою»;
4.  Музиря  Ніколь,  вихованка  Комунального  закладу  «Центр  позашкільної
освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області,  назва роботи «Моє
свято»;
5. Пелих Олександра, учениця Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 6, назва роботи «Осінь»;



6.  Яковенко  Владислав,  учень  Христинівської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ
ступенів  №  1  ім.  О.Є.Корнійчука  Христинівської  районної  ради  Черкаської
області, назва роботи «У полоні барв»;
7. Януш Христина, вихованка Локачинського районного Будинку школяра, назва
роботи «Бабусині пиріжки»;
8.  Божко  Каріна,  вихованка  Тернопільського  обласного  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  назва  роботи  «Корисний
відпочинок»;
9.  Ілечко  Катерина,  вихованка  гуртка  «Цифрова  фотографія»  Сокальської
станції юних техніків, назва роботи «Дівчина у вінку»;
10.  Літкевич  Христина,  вихованка  гуртка  «Юні  фото  натуралісти»
Комунального закладу Львівської  обласної  ради «Львівський обласний центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  назва  роботи
«Таємниця»;
11. Боднар Христина, вихованка Центру позашкільної освіти Богородчанської
селищної ради Івано-Франківської області, назва роботи «Моя рідна бабуся»;
12.  Лещенко  Тимофій,  вихованець  гуртка  «Мистецтво  фотографії»
Житомирського центру творчості дітей і молоді, назва роботи «ВелоЗона»;
13. Меренков Дмитро, учень Токмацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 6 Відділу освіти Токмацької міської ради Запорізької області, назва роботи
«Мамина радість»;
14.  Наумович  Аня,  учениця  Заболотського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітній  навчальний заклад  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний
заклад», назва роботи «В саду гуляла, квіти збирала»;
15.  Шинькова  Вероніка,  вихованка  Ананьївського  районного  Центру
позашкільної  освіти  та  виховання  Одеської  області,  назва  роботи  «Моя
гордість»;
16.  Федченко  Марія,  учениця  Фонтанського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-гімназія»,  назва  роботи  «Усмішка
дитинства»;
17.  Лупешко  Ольга,  вихованка  Комунального  закладу  «Районний  Будинок
дитячої  та  юнацької  творчості»  Березнівської  районної  ради  Рівненської
області, назви робіт «Дивовижний світ», «Бамбелбі - вірний друг»;
18.  Ковтонюк  Надія,  вихованка  гуртка  «Фотонатуралісти»  Шепетівського
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  назва
роботи «Радість»;
19. Ревенко Олена, учениця Волинківської ЗОШ І-ІІІ ст. Сосницької селищної
ради Чернігівської області, назва роботи «А що там, за горизонтом?».

ХХІ.  Нагороджуються  Дипломом  ІІІ  ступеня  переможці  Всеукраїнського
заочного  конкурсу  робіт  юних  фотоаматорів  «Моя  країна  –  Україна!»  у
номінації «Репортажний портрет»:

1.  Пахнюк  Ангеліна,  вихованка  Комунального  закладу  «Центр  дитячої  та
юнацької творчості», назва роботи «Мить щастя»;



2.  Циріль  Аліса,  вихованка  Монастириського  будинку  дитячої  та  юнацької
творчості, назва роботи «Найкраща квіточка в саду»;
3. Собко Таміла, назва роботи «Влітку поле покрите золотим килимом»;
4.  Тарасова  Євгенія,  вихованка  гуртка  «Фотостудія  Ми»  Сумського  міського
Центру науково-технічної творчості молоді, назва роботи «Ліза»;
5. Вавіло Артем, вихованець комунального закладу Березівської сільської ради
«Березівський  навчально-виховний  комплекс:  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів,  дошкільний  навчальний  заклад  «Веселка»,  назва  роботи
«Найкрутіший»;
6.  Поліщук  Олег,  учень  Комунального  закладу  «Гадзинська  гімназія»
Глибочицької  сільської  ради  Житомирського  району  Житомирської  області,
назва роботи «Дівчинка-квіточка»;
7.  Стрілець  Юрій,  учень  Томашгородської  ЗОШ  І-ІІ  ст.  №  3  Рокитнівської
районної ради, назва роботи «Щаслива мить»;
8. Стьосов Максим, учень Христинівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
№ 1ім. О.Є. Корнійчука Христинівської районної ради Черкаської області, назва
роботи «І летять згори щодуху!»;
9.  Розпутня  Олександра,  вихованка  Комунального  закладу  Таращанської
районної  ради  «Таращанський  районний  центр  творчості  дітей  та  юнацтва
«Веселка», назва роботи «Марена»;
10.  Павленко  Мирослава,  вихованка  гуртка  «Основи  фенології»  КПНЗ
«РайСЮН» Покровської райради Донецької області, назва роботи «Замріяна...»;
11. Гуйда Поліна, Барахтівський навчально-виховний комплекс Васильківського
району  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  РАДИ «ЦЕНТР
ТВОРЧОСТІ  ДІТЕЙ  ТА  ЮНАЦТВА  КИЇВЩИНИ,  назва  роботи  «Лісова
мавка»;
12. Туркевич Максим, вихованець Сєвєродонецького міського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді (СМЦЕНТУМ), назва роботи «Ой,
на Івана й на Купала…»;
13.  Канарський  Тимур,  вихованець  Комунального  закладу  Таращанської
районної  ради  «Таращанський  районний  центр  творчості  дітей  та  юнацтва
«Веселка», назва роботи «Невдача»;
14. Остроушко Анастасія, вихованка Комунального позашкільного навчального
закладу м.Черкаси «Міська станція юних техніків», назва роботи «Очі твої»;
15.  Кравцова Еліна,  вихованка Новопсковського будинку дитячої та юнацької
творчості,  зразковий  художній  колектив  «Флористика»,  назва  роботи
«Поправляючи корону... #степова_царівна»;
16.  Кириченко  Вероніка,  вихованка  Комунального  закладу  Таращанської
районної  ради  «Таращанський  районний  центр  творчості  дітей  та  юнацтва
«Веселка», назва роботи «Пісня»;
17.  Богучарська  Олена,  вихованка  Старобільського  районного  Будинку
творчості  дітей та юнацтва Старобільської районної ради Луганської області,
назва роботи «Кицюня»;
18.  Бурлуцька  Дарія,  вихованка  гуртка  «Лікарські  рослини»  Комунального
закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості



учнівської  молоді»  на  базі  Плетеноташлицької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської області, назва роботи
«Українкою народилася»;
19. Левчук Лілія, учениця Бродницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів,
назва роботи «Ти і я»;
20. Колосова Діана, вихованка Менської СЮТ;
21. Гончар Марія, вихованка комунального закладу «Центр дитячої та юнацької
творчості», назва роботи «Підкорювачі вершин»;
22. Пацюк Аня, учениця Волинківської ЗОШ І-ІІІ ст. Сосницької селищної ради
Чернігівської області, назва роботи «Перший дзвоник!»;
23.  Зінчук  Максим,  вихованець  КОМУНАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ  «ЦЕНТР
ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ № 4 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»,
назва роботи «Котигорошко»;
24.  Цитрук  Віталій,  вихованець  Локачинського  районного  Будинку  школяра,
назва роботи «Із бабусиної скрині»;
25.  Бритов  Андрій,  вихованець  Васильківської  міської  станції  юних
натуралістів, назва роботи «Надійне плече старшого брата»;
26.  Чупірчук  Володимир,  вихованець  Івано-Франківської  міської  дитячої
екологічної станції, назва роботи «Бабуся Анна»;
27.  Сідлецька  Маргарита,  учениця  Кам’янець-Подільської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 6, назва роботи «Свято»;
28.  Гордієнко  Ілля,  вихованець  Комунального  позашкільноо  навчального
закладу м. Черкаси «Міська станція юних техніків», назва роботи «Майстер»;
29.  Жижко  Поліна,  вихованка  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області, назва роботи «Шлях
перемоги»;
30.  Чернявська Альбіна,  вихованка Великобагачанської  станції  юних техніків
виконавчого комітету Великобагачанської  селищної  ради,  назва  роботи «МОЇ
ДРУЗІ».


