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ДОНЕLIЬКЛ ОБЛАСНА ДЕР}КЛВНА АДN4IНIСТРАIJIЯ

дЕплртлI\4ЕI-{"г освIти I нлуки
доIqЕцький оБлАсний цвнтр ]-Ехнlчноi творчостI дIтЕй тд
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нАкАз

м. Слов'янськ Nbl9

[]ро пiдсумки проведення обласt{ого етАпу I3сеукраТллськоТ виставки-конкурсу
jtеI{ора],иI]lJо*у}китковоI,о i образо,r,ворчg1,. мистецтва <<Знай i rrюби свiй край>

Вiдповiдrrо до Положення про l}сеукраТнський фестиваль дитячоТ та
lонацькоТ тI]орчостi <Чистi роси)) вiд 09.08,2002 ЛЪ 457 затвердженого наказом
MiгricTepcTBa освiти i гrауки Уr<раТгrи вiдt t9.05,2015 Nb 540 uПро внесення змiн
дсl I1олох<енFIя про ВсеукраТнський фестиваль дитячоТ та юнацькоТ TBop.logli
<Чистi роси)), зареестрованого в N4iHicTepcTBi юстицii УкраТни вiд 03.06.2015
]{Ъ б44127089, на виконання цаказу директора департаменту освiти i гrауки
f[oHeltbKoT обласноТ дерrкавноТ адмiнiстрацiТ вiд 04.0 l .202 ] ЛЪ 1 l|6З-21-ОД uПро
за"гвердже1-Iня Гlлаr-rу обласних оргапiзацiйно-масових заходiв з дiтьми та

учнiвсьitоlо моJIодд}о I]a 202lt piK (за осllовllими нагIрямами псrзапrкiлi,ноi
осiзi,r,и)>>, :] MeToIo t,ti/]ведення гri7lсумкirз робо,ги гурткiв, творчих об'сднань
декоратив}{о-у}киткового i образотворчоr,о мистецтва, сприянню реалiзацiТ
творl{их зад(умiв. залучеI,{ня учнiвськоТ молодi до вiдкриття i розумiнrтя
гIрекраснOго у IIавкоJlиlIIньоN{у сере;lовиttli i у сtзосму rкит,гi, гrробу.пження у
лiтей та мо;rо,цi поваги /lo гtаtliональноi культl,рноТ спаllulини Щонеttьким
обласt-lим llel-ITpoм Texгli.tгtc_lT"IBtlp.iggTi дiтей та юнацтва у перiсlд з 22 лIOтого по
15 березitя 2021 року у м, Слов'янськ на базi Щонеuького об"rrасного центру
"гехtli.тгtоТ r,ворчостi дiтей та юнацl"ва було проведено обласний етап
ВсеукраТнськоТ виставItи-конкyреу декоративно-ужиткового i образотворчого
Nlистецтва <<Знай i лкlби свiй край>.

IJa IJисl,авку-конкурс буrrо прелставJlе}{о 622 роботи вихованцiв закла/]iв
позаrшкiльноТ освiти та загальгIоосвiтнiх навчальних закладiв мiс,г i районiв
областi.

I]lлставка-конкурс провоlIиJlасrI у двох вiкових категорiях (молоl]ша - 6-11
poKiB, cTapuIa - l2-1B рокirз) за роз:ti",lами: /]екоратиI]но-ужиткове мистеrIтво
(хулоrкнс рi_зьблення по /lepeBy; гончарсl,1]о ,га художня KepaMiKa; хуло)Itнс
плетi1-1t-iя. ткацтво; в'язанFIя спицями, гачкоNI; витинаFIня, художня виl]Jивка;
F{ародна ляJIьIt?, м'якА iграшrtа; писанкарс,гi]о; вироби з соJIоного "гiста; вироби
зi trtкiри; llекора,гивний розпис 

,га наро/lниiл живопис; бiсероплетiння, паперова
пластика та орiгамi; вироби з соJIомки; iзонитка; вироби з прироlIних
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матерlалlв; 1нш1

живопис; батик).
технiки виконання) та образотворче мистецтво (графiка;

X(ypi Виставки-конкурсу вiдзначило рiзноманiтнiсть та високий piBeHb
ВИконання робiт вихованцiв, оцiнило роботи KoHKypcaHTiB та визначило
переможцlв.

вiдповiдно д0 умов проведення Виставки-конкурсу та на пiдставi рiшiення
журi

НАКАЗУЮ:

1, Нагородити дипломами Донецького обласного центру технiчноТ
ТВорЧостi дiтеЙ та юнацтва переможцiв та призерiв обласного етапу
ВсеукраТнськоi виOтавки-конкурсу декоративно-ужиткового i образотворчого
мистецтва <Знай i люби свiй край>:

- f,ипломом I ступеня:
Агосян Катерину) вихованку гуртка <Виготовлення cyBeHipiB>

комуныIьного закладу <Станцiя юних TexHiKiB м. Слов'янська) ЩонецъкоТ
областi, за роботу кХазяйновитий котик>>;

Адамчука Льва, вихованця зразковоi стулiт паперовоi пластики кпапiрус>
БУлинку творчостi дiтей та юнацтва м. YrcpaiHcbKa ЩонецькоI областi, за роботу
<Лисонька));

Асадову Ельмiру, вихованку гуртка KCyBeHip> I-{eHTpy дитячоТ та юнацькоТ
ТВоРЧОстi вiйськово-цивiльноТ адмiнiстраuiТ MicTa Торешьк !онецькоТ областi, за

роботу <УкраТно наша мила, i могутня, i красива>;
Балан Софiю, вихованку гуртка <Прирола та творчiсть> Булинку дитячоi

Та Юнацькоi творчостi Авдiiвськоi MicbKoT ради ЩонецькоТ областi, за роботу
<Птахи вiдлiтають>;

Ба"часiсву Уляну, вихованку гуртка <Фiтодизайн>> Великоновосiлкiвського
I-[eHTpy дитяlчоТ та юнацькоТ ,гворчостi Великоновосiлкiвськоi селищноТ рали
flонецъкоТ областi, за роботу <Itрай, мiй рiлний край>;

Басову KpicTiHy, вихованку гуртка <Моделювання iграшок-сувенiрiв>
lонецького обласного центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва, за роботу
<Поларунок для MaTyci>;

Бслясву Валерiю, вихованку гуртка <Умiлi рученята) комунального
ЗаклаДу <<ВолноваськиЙ раЙонниЙ булинок дитячоi та юнацькоi творчостi>
ВолноваськоТ районноТ ради ЩонецъкоТ облаотi, за роботу <Сiм'я травникiв за
роботою>;

Бикову Орину, виховаrIку гуртка <Гончарство)) Щонецького обласного
центру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва, зА роботу кПанно <Сова>;

Бiлка Щанила, вихованця гуртка <Технiчний дизайн> fiонецького
обласного центру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва, за роботу <Танк>;
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]
Бовкун Сiофiю, вихованку Свя,гоr,орiвськоТ загальлlоосвiтньоТ rпколи I-III

стугtенiв lJоброrriльськоТ MicbKoT радtи fiонецькоТ област,i, за триптих
<N4a.TrboвFIича моя YrtpaiHa> ;

Бо"гlоцьку Софirо, вихованку гуртка <N4укосолька)) Булинку дитячоТ
Tвoptlocтi м. I-Iовогродiвка 7Щонеttьtсоi облас,гi, за роботу кРiдний край - серLIю

Рай,,:
Булакову Снiжану, виховаI]ку гуртка <<Рiзьблення по дереву>) /Jонецького

обласного цеIlтру технiчноi творчостi дiтей та Iонацтва, за роботу <Скринька
для прикрас>;

Бурлаку ЩанiТла, вихованця гуртка <Випалювання по деревинi>
/_{сlнеtlьксlг,о обласного гIаJlаIlу l1иl,rlчоТ i roHattbKoT TBop.locтi. за робоr,у <Зимовий
красвид>;

Василенко Софiю, вихованку гуртка <Флорист,ика та }кивопис))
Часовоярського IJeHTpy дитячоТ та IонацькоТ творчостi ЩонецькоТ областi, за

роботу <На галявинi>;
Beprlarl Тамару, вихованI{у гуртка <<Iг,раtшковий cBiT> Булиrrку дитячоТ

тI]орчостi м, Новсlгролiвка /]оltецl,ксlj'областi, за роботу <<IJe моя УкраТна, що у
cBiтi с;tина>;

Володченка Itирила, вихованI{я гуртка <Обробка деревини на токарному
BepcTaTi>> комунального закладу <Станцiя [оних TexHlKlB м. Слов'янська>>

f[онецькоТ областi, за роботу <l-Iiдсвiчl-{ик);
ВоlIол.tеltка Itирила, виховаFIця гуртка кРiзьблення по дереву)

коN4унаJIьного закладу <<Станцiя юних TexHiKiB м. Слов'янська> ЩонецькоТ
областi, за роботу <Святогiрський чоловiчий свехсвятський скiф>;

I]яль.tеttко Кат,ерину, виховаI]ку гуртка кХуложня вишивка))
гlозаrшкi.ltьного HaBLIaJIbLIo{,o закJIаду <<L{eilTp TI]opLIocTi тa дозвiлля вiддiлу освiти
ГТокровсьr<оТ MicbKoT рали .L{онеtlькtlТ областi>>, за роботч кГоробина>;

i'орбунову l1олir-rу, виховаIrку Бiлицького комуналь}tого закладу загальноТ
середньоТ освiти I-II ступегriв ЛЪ 8 {оброгliлъськоТ MicbKoT ради Щонецькоi
об"шас,гi, за роботу <Голубка>;

Г'оргзат /iap'lo, виховаII]tу гуртка <<()алlтазiя> f{онецького обласного палацу
/]и,т,яt,лоl' i totlaltbKoT т,ворчосl,i, за робо,r,у <<JIяriька <<УкраТночка);

i'ри rlеняli ГIолiгtу, виховаIjку гурт,ка <Веселка> HoBoTpoTr{bKoT
загальнOосвiтньоТ [lколи I-III ступенiв ЛЪ 2 ВолноваськоТ районноТ ради
Щонецькоi областi, за роботу <OciHHi квiти>;

Гуньrtо Itамiлlz, виховаI-Iку Берес,гirзськоТ загальноосвiтньоТ шIколи I-III
ступенiв Соледарськоi MicbKoT ради /{онеrцькоi областi, за роботу <Вiдлуння
осегt i>;

I'yccBy tsipy, виховаI]ку гуртка <}Кивопис> Донецького обласного центру
технiчноТ т,ворчостi дiтей та юнацтва, за роботу <I1poBaHc>;

f{ейнегу Ка,герину, вихованку стулiТ образо,гворчого мистецтва <Чарiвний
tlлiвець>> позашкiльFIого lIl1вчitльгtого закладу <I_{eHTp творчостi та дозвiлля
вiдtдi:lу сlсвiти ПсlкровськоТ MicbttoT радци /JонецькоТ областi)), за роботу <Душа
УкраТни>>;
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Дон
/{рюк Софiю, вихоIJанку гуртка <Стулirr образотворчого мистецтва)

еIIького обласного lIeFITpy техгtiчноТ тrзорчостi дi"гей та к)нацтва, За рОбОТУ
<N4алень](е оле!{я));

Свстсггrссву Кат,ерину, вихованку гуртка <Виготовлення cyBeHipiB>

ЩонеlIьког,о обласного центру гехнiчноТ творчостi дiтей та юнацтва, за рОбОТУ
тр иптих <<С] асЬар i >> ;

Сгорову I]ipy, виховаIjItу гуртка <Худоrкня KepaMiKa> СтанцiТ ЮнИХ

TexttiKiB у,lrрав:tirrня освiти ItpaMaTopcbt<oT MicbKoT ради ДонецькоТ облаСТi, За

робо,гу <<Чарiвна хатинка);
Срмакову Itамiлу, вихованку зразковоi стулiТ паперовоТ плас'гики

<Папiрус>> Булинку творчостi дiтей "га юнацтва м. УкраТнська ДонецькоТ
областi, за роботу <Нiч така мiсячна..,);

Железгtяtка Льва, вихованIlя гур,гirа <<Рiзьблення по дереву) Щонецького
обласноl,о центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва, за роботу <Годинник>;

}Келезнltt<а J[bBa, вихованL{я гypтKa <Рiзьблеr-lня по дереву> Щоr+ецькоГо
обласнот,о центру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва, за роботУ <ВеСНЯНе

на,гхнення));
Завг,ороднього Аrr/lрiя, виховаI{ця гуртка <N4оделюваI{ня iграшIок-

cyBeHipiB> лонеrtького сrб:rасноI,t.l IleнTpy т,ехнiчноТ творчостi дiтей та ЮНацТВа,

за робоr,у <На улачу>;
ЗавгородгIього IллIо, вихованця гуртка <N4оделюванFIя iграшок-сувегriрiв>

/{онеtдького обласного цеtl,гру т,ехнiчноТ ,гворчостi дiтей та rонацтва, за роботУ
<11аровницяr>,

Загоруйко JЪобов, вихованку гуртка <I-ончарств0)) Донецького обласного

центру ,гехнi.лгtоТ творчостi лiтей ,га юнацтва, за роботу <УкраТнська роДина);
Загоруйко JIrобов, виховаFIку гуртка <Гончарство>> Донецького обласного

центру t,ехнiчноi творчостi дiт,ей та rонацтва, за роботу кI\4оя душа - УкраТна>;

Засць IОлiкl, виховаI{ку Вiльгrеr-rськоТ загальноосвiтнtльоТ школи I-III

cTyl-teHiB [Jo;lHoBacbKoT районrлоТ ради ДонецькоТ обrIас,гi, за роботУ <Чарiвна

MaH/]aJla));

Захарченtсо /]ар'ю, вихованку гуртка <Щrкерельце)) комунального заклаДУ

<Волноваський райогtний будинок дитячоТ та юнацькоТ TBop'locTi>

Bo"rtlioBacbKoT районноТ ради ,Щогlсltlьt<оТ об"rlасr,i, за робоr,у <<УкраТноЧка)),

Iзерсьr<у I-aHHy, виховаI{ltу I,ур,гка <<В'язання сшицями, гачком))

позаLt_tкiльLiого гIавчального закладу <Центр творчостi та дозвiлля вiддiлу оiвiти
ПокроtзськоТ MicbKoT ради /{онецькоТ област,i>>, за роботу <Iграшка <Козачок);

KaiKy Анастасiю, вихованку гуртка <<Чарiвники> комунального закладу
<Волноваський районний будинок дитячоТ та IонацькоТ творчостi>
Волгtовасl,коТ районr-rоТ ради ЩонецькоТ областi, за роботу <<Славлять ЗИМУ

cHiгypi>>;

Itанiвець Riкторiю, виховаFIку Лиманського MicbKoгo L{eHTpy позашкiльноi

роботи JIиманськоТ мiськоi ради f;онецьttоТ областi, за роботу <СонячниЙ
би.Iок>;
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Касьянова Костянтина , виховаIIця гуртка <МоделюваI-Iня iграшrок-

cyBeHipiB>> .Щонецького обласного центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва,
за роботу <<N4ишrка-мандрiвниця) ;

К:rевцову Алiну, виховагIку r,ур"гка <<Itрсативне рукодiлля> Бу,rlиrTку

дитячоТ та юнацькоТ творчостi АвдiТвськоТ MicbKoT ради ЩонецькоТ областi, за

роботу <<Весна в Криму>;
Itлiмушкiгrу Валерiто, виховаFIку гуртка <Виготовлення iграшок-сувенiрiв>

Часовояtрського IleHTpy дит,ячоТ та IоFIацькоТ творчостi ЩонецькоТ областi, за

робоr:у <С-' кlэи н ь ка)),

KoBaLlb N4ар'ягту, виховttнl{у гуртка <<Сlтулiя дизайну>) комунального
закJIа/lу кС-'танцiя юних TexHiKiB м. Слов'яI{ськt1)) ДонецькоТ областi, за роботу
<Рожеве сяйво>;

Itоваль СосРiю, Коваль BepoHiKy, вихованок гуртIrа <Образотворче
мистецтво> комунальFIого закладу <Стаrrцiя Iоних TexHiKiB м. Слсlв'янська>

/]oHetlbtioT областi, за робоl,у <<Мiлашtкаu;

ItopoBKy Дар'ю, вихованку стулiТ образотворчого мистецтI]а <Берегиня>)
позашкiльFIого FIавчального закладу <Центр творчостi та дозвiлля вiддiлу освiти
ПокровськоТ MicbKoT ради ЩонеrцькоТ областi>>, за роботу <N4ояl гуска);

Кримовську A:T-lTy, виховаI{ку гуртка <N4одульне орiгамi> CTaHrliT IОних
'rехгiiкirз вi,,rдi.lrу освiти fiоброгrirtьськоТ MicbKoT ради !онецькоТ областi, за

робоr-у <<l1ари лаьiiв YKpaTlrlr>;
ItpyTylcl [Олitо, lзиховаFiку гуртка <Сувегriр> Бу.rlинку дитячоТ творчостi

м. Новог,родiвка ЩонецькоТ областi, за робоr,у <Гарна господинrI);
КузгIецсlва Рената, виховаFIця гуртка <I-Iародна творчiсть> позашкiльного

навLIаJIьI-tого закJIалу <L{ен,гр "гвоl]чосr,i ,l,a дозвiлля вiддiлу освiти ПокровськоТ
MicbKoT ради f{оt-tецькоТ об.;rастi>>, за робот,у <Рушrник <Чарiвна мить);

Кузнецову N4арiю, вихованку гурl,ка (ПТМ) СтанцiТ юних TexHiKiB
ItостягtтиlлiвськоТ MicbKoT ради ДонецькоТ областi, за роботу <Набiр меблiв для
ляJlьок));

Курr<чи Ольгу, вихованку РубrtiвськоТ загальноосвtтньоТ шIколи I -III
ступенiв JIиманськоТ MicbKoT ради /]онецькоТ областi, за роботу <Кошик>;

Itученок Софiю, tsиховаI-Iку гуртка <<IJиго,т,овJIення cyBeHipiB>> .Щонецького
обласllого I{eFITpy технiчгtоТ творчостi дi,rеii та юнацтва, за роботу <Бабусина
ха,гинка)):

J[еогtтьс:ву Сiофir<l, вихова}Iкч LlJандрlrголiвськоТ загальноtlсвiтньоТ школи I-
Ill c,r,yгreiliB JlипцанськоТ п,ticbKoT ради f{otIcl_tbKoT облас,гi, за роботу (У piztHoMy
ceJIl>;

N4алахову IBatrHy, вихованку гуртка <Паперопластика) Щонецького
об:rасгlого L\eHTpy технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва, за роботу KKBiTKa
СОНЦЯ)> ;

N4альченко Тетяну, вихова}{ку зразкового худо}кнього колективy стулiТ
художнього в'яIзання <Чарiвний клубочсlк>> N4ар'Тнського районного I_{eHTpy

ди"гячоТ та юн4LIькоТ творчос,гi /]онецькоТ областi, За роботу <Бичок Тарасик>;
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N4арт,инову N4елалlilо, вихованку гуртка образотворчого миотеlIтва СтанцiТ
юFIих r,exHiKiB угlравлiнняt освiти ItpaMaTopcbKoT MicbKoT ради ДонецькоТ облаСТi"

за роботу <I-{a вiдпочинку);
N4елiхову AHacTacilo, виховагIку гуртка <НародозFIавство)) Щентру туриЗМУ

та краезLrавства учнiвськоТ моло.rti MicT,a Щобропiлля ДонеrlькоТ ОбЛастi, За

роботу <JIяtл ька- перевертаГлка> ;

N4исагl Вirtторiю, вихOванку гуртка <<Чарiвники> комунального заклаДУ

<Во;rrtоваський райогrний булинок ди,гячоi та юнацькоТ творчостi>
Bo_1tHoBacbKoT районноТ ради ДонецькоТ сlбластi, за роботу <N4арiчка>;

Недсl:lьченко Анн<елу, виховаL{ку гуртirа <IОrrий художник)) ДружкiвськоТ
зrtl,iutllноосвi,гшьоТ lIIколи 1-III cтytleгtiB ,Y9 1 ЩрухrкiвськоТ MicbKoT раДи

f,онецькоТ областi, за робоr,у <Itалиновi споi,ади>;
Нечасву f{арину, вихованку СтародубiвськоТ загальноосвiтньоi школи I-III

ступенiв ПершотравневоТ районr+оТ ради ДонецькоТ областi, за роботу <ItвiтИ

УitраТни>;
Нечасlзу lJарину, Bl.IxoBaHI<y С,гаро;tубiвсьl<оi заг,альнсrосвiтньоТ шrtоли I-III

ступенiв IIершотравневоТ раrйонноТ ради f,oHeltbKoi областi, За рОбОТУ
<Карrlа"гськi мотиви> ;

Hixtypy Катерину, вихованку гуртка <Технiчний дизайн> CTaHlliT ЮниХ

TexHiKiB вiйсьttово-цивiльноi адмiнiстраrцiТ MicTa Торецьк ДонецькоТ областi, за

РОбоr-1, <Сова>;
Iliко.;lайrlя €iвl,егtа, вихоl]аIjIця r,уртка декораl,ивно-llрикладного мИсТецТВа

<(Dан,газiя)) позашкiльного навчального закладу <Центр тI]орчостi та Дозвiлля
вiддiлу освiти 11окровськоТ MicbKoT ради ДонецькоТ областi>, За рОýОТУ
<Ве'lrикий Кобзар>;

IJir<y;riHy Алiсу, вихованку гурl,i(а <<Образотворrqg мистецтво> С,гаlrцiТ кlних
TexHiKiB вiйськово-цивiльноТ адмiнiс,r:раuiТ MicTa Торецьк Щонеlдькоi областi, за

роботу <<Картина на берестi <С'нот>;

I-{oBiKoBy Марiю, вихованку гуртка <Гончарство) Донецького облас}{оГО

центру ,гехнiчноТ,гворчостi дti,гей та loнallTBa, за роботу <Козак Пацюк>;
Овсчкиrtу I-Iолirтч, вихORаtiку гуртка <<I-огtчарств0)) /lонецького обласнОгО

цеI-{тру ,гехttiчtлоТ ,t,tзорчост,i дi,r,ей "га IсlIIаI{,г]за. за рсlботу <l\иптих Прикраса
<[1одих лiта>;

Остапегtко Щiану, вихованку гуртка <Берегиня> Свiтлодарського I {eHTpy

дитячоТ та IонацькоТ TBop.tocTi f(огrецькоТ сlбластi, за роботу <<Святi мiсця)]
ГIанасtок Те,t,ягtу, t]ихованк\, гуртка <I]лlг,сl"гtltзJlеII}Iя cyBerripiB> f{оlrецькОГО

обласнсlг,о llен,гру ,т,ехнiчнсlТ,гвсlрчсlсri ,цiгей 1,а K)Halll,Ba, :]а роботу <Парочка>;

[Iацкаllяt 1'имура, виховаIjIця гуртIrа <CBiT рукодiлля> fiонецъкого
обласного палацу дитячоТ i кlнацькоТ творчостi, за роботу <Сова>;

Пелипенко Евелitiу, вихова}Iку JIиманського навчально-виховного
коI\,{пJlексу <Зага;rьноосвiтня IIlкола 1-II ступенiв liошrкiльниЙ н?вч&лLНИЙ

заклад> JYg1 JlиманськсlТ Micbl<oT рали /Jогiсtlьt<сlТ областi, за роботу <Ця птаха
l енлi t на. , .,,;
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Пiдченко Анас,гасitо, вихованку гуртка <Щекоративно-ужиткове

мистеrIтI]о)> CTaHrliT Iоних ,гехгIiкiв вiйськово-t]ивiльноТ адмiнiстРаrrii MicTa

T'opeubK f{оtrецькоТ областi, за робот,у кГраrнат>>;

I1-1leшtKo Анну, вихованку гуртка <<flжерельце) комунального закладу

<ВоriноваськиЙ райоr,rний будиноrt дитячоТ та IонацькоТ творчостi>

волноваськсrт районноi Ради Донецькот областi, за роботу <гостинецt вiд

itlзоньltи)):
ГIло"гнiкову СiосРiю, вихоt]аllку

<<N4'яка iграlшка> позаltlкiльного
тоrлацькоТтворчостi /{ружкiвськоТ
<YKpaTHoLIKa);

<<Зразкового художньоt,о колектиl]у) гуртка
навчальноl,о закладу I-{eHTpy дитячоТ та
MicbKoT ради fJ,онеtцьltоТ областi, за роботу

11олякову Дар'кr, вихованку загаJ]ьноосвi,гньоТ tшксlли I-II ступенiв ,ф 4

N4ирногра/lсьt<оТ MicbKoT ра,llи fioHettbl<oT област,i, за роботу <UJахr,арський

край>;
Ilогlкова N4иколу, tsиховаFIця гуртка <Паперопластика> Щонецького

обласного IleHTpy технiчноТ творчостi дiтей та юнацТва, за роботу <Абажур>;

11огrову rIолiну, вихованку Itоровоярського навчально-виховi{ого
KoMIIJIeKcy ((:Jаl,аJIьноосвiт,ttяt lIlKoJIa I-rI с,rугlенiв ltсltпкiльний нав,IалLний

з&itл&/l)) JlиманськоТ п,ticbrtoT Ради .Г{онеrtькоТ об.rlастi, за роботу <Береl,иня

ро7lючос,гi>>;
ГIрилепсr,КоГо Щмитра, виховаIIця гуртка < Гворча майстерня>>

позашкiлIэI]оГо IIавчального закJIаду <Станцiя юних TexHiKiB вiддiлу освiти
ПокровськоТ MicbKoT ради fioHer 1ькоl' об.llастi>>, :за робо,гу <<Веселка>;

IIpr,rш,raK Катеригrу," вихоt]аI,1liу гуртка ((Чарiвltиr<и> комунального закладу

<<FJолttоtзltсьr<ий райогrнилi бу;tинок ди,гячоi та юнацькоТ творчостi>

ВолновitськоТ районнот Ради ЩонецькоТ областi, за робо,гу <<Бичок - символ 202I
poKy)l

l [риrцепу Алiну, виховаF]ку гуртка <<Вигсlтовлення cyBeгripiB>

позаttlt<iitьного навчаJlьного ЗеКJlе2_{} <С],танцiя tоних техгtiкiв вiддiлу освiти
ГIоr<ровськоТ MicbKoT ради 7Щонеtдькоi облас,гi>>, за робо,гу <N4оя УкраТна>;

IIурiч Софiю, виховаFIкУ гуртка <Початкове технiчне моделIовання))

Донецького обласного центру ,гехнiчноТ творчостi дiтей та юнацтва, за робо,гу
<Симво-lt року));

РевинськУ BiKTopiro. виховаiIку гуртка <Геомеr,риLIне моделюtsання))

Ст,аr-{цiт юFIих ,гехнiкiв вiйськово-цивiльноТ адмiнiстраuiТ MicTa 'Торецьк

f{онеrдькоТ областi, за робоr,у <Алiса у KpaTHi чудес));

Романовського Глiба, вихованIlя гуртIrа <Палiт,ра) комунального закJIаду

<волгiсlваський районr-rий будиttок дитячот та юriацькот творчостi>

ВолгttlваСt,коТ райОнноТ ради /Jогiечьrtоi областi, за робо,гу <Радiсмо со}lцю));

РомсгtсьiсиХ ()лексаrtilру, виховаI{ку t,ур,гка кГIаперовий cBiT> БулIlнку

/lи,гячоТ l]ворчостi м, Новогродiвка f{oHetlbKoT областi, за роботу <Земля

усмiхаеться квiтами>;
CeMet-ttlBy У"rtяшу, вихованку гуртка <<Виr,отовJIення cyBerripiB> Щонецького

обласноl'о rlейтру технi.IноТ,гворчос,гi ltiтей та юнацl,ва, за роботу <Курчатко>;
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i]ихованку гуртка <С]"r.удiяl образотворчого мисl]ецтва)Скобеitко Сlофiю.

/_lонеItького сlбласного llен,гру т,ехнiчноТ творчостi дtтей та юнацтва, за р
<Рулий бешtкетгtик>;

обо,rу

Со.пдат.еГtка ItирИла, вихоВаllця гуртка <ВипалIоваI{ця> Старомлинiвського
[{ентру диr.ячоТ та юнацьКоТ т,вор.лос,гi f;oHetlbKoТ областi, за роботу <Козак iз

гуртка <Паперопластика)) fJонецького
дir,ей та IoHaIITBa, за роботу кПанно

коLlем l в Hol{l l днем));
СоловеЙ Itатериiту] виховаI-{ку гуртка <(lаьrтазiя> N4ар'Тнського районного

Щен,гру диr,ячот ,га IоFIацькоТ творчос,гi ЩоrrецькоТ областi, за роботу <I'ерлан

<CHiгypi>>;

Староrзойт Вiолету, виховаI{ку <Зразкового художнього кOлеItтиву)

дизайн-СтулiТ <Самородок> l_{ентру дит,ячоТ та юнацькоТ творчостi

ЩобропiltьськоТ MicbKoT Ради ЩонецькоТ облас,гi, за роботу <Рула OciHb>;

С.гарltевУ Iрину, вихованку гуртка <(Dан,газiяt> N4ар'Тнського районного
L{егrтру дитячот та IоIJацькоТ ,гворчостi fiонецькот областi, за роботу <Герлан

кЗ и п,rов i,гроrI FU]и)) ;

Степанову Щар'ю, виховаFIку Лиманськот загальноосвiтньот lшколи I-III

с1упенiВ JVg3 JIиманськоТ MicbKoT РадИ ЩонецькоТ областi, за роботу <Лебiдь>;

Стеrtанову Софiю, вихованку гуртка <N4альовнича фантазiя>> Бахмутського
мiськог,о L{ен,гру т,ехнiчгtоТ r,ворчостi дiтей та юнацтва Щонеr{ькоТ областi, за

робо,гу <I1рирода рiдного краю));

Степагlчука Руслана, виховаIjця
об;rасIlого цеr{тру,гехнiчноТ творчос,гi
<<Солом'янi капелюшки);

Cyzr'THY Вirrторiю, виховаI-{ку гуртка <Орiгамi>> Стаr-rцii юних TexHiKiB

Костялt"гИIriвськоТ MicbKoT palll.I f{оllецькОТ об-rlасr-i, за роботу <Щобрий кухар>),

Теслиtlьку Анну, виховаIlку гуртка <}Кивоltис> Донецького обласного

lteHTpY ,гехнiчнОТ творчtlСтi дi,гей l,а rонацтI]а, за роботу <Таця <Настрiй лi,га>;
'rес:lицькУ Анну, вихованку гуртка кN4оделловаFIня iграшок-сувенiрiв>

Донецьког,о об.lrасного lIeHTpy техr-riчноТ l,tlорчосr,i дir,ей та юнацтва, за робо,гу
<<Панла>;

'I'иrr{егtксl N4арiю, виховаIiку гуртка <CyBeHip> IJeHTpy ДитяЧОТ Та rОНаЦЬКОТ

творчос1i вiйськово-цивi;rьноТ адмiнiстрашiТ мiста Торецьк ДонецькоТ областi, за

робоl,у ,,Vl"ру, злагоди та проI_Iвiтання моТй УкраIнi>;
Тiточку N4аргариту, вихованку зразковоТ cTy:_tiT гIаперовоТ плас,гики

<<ГIапiру.u ijу:lиr.iку ],ворчостi дiтей та tонацтва N,l. YKpaTtlcbKa f{оr-rецькоТ

об,lrас,гi, за робо,гу <JliTHi кагtiку.ltи>;

Трапезникову Катерину, вихованку гуртIrа <Iоний худояtник> Донецького
обласного палацу дитячоТ i кlнацькоТ творчtlстi, за роботУ <,Щонбас, мiЙ

N4атериl{ський Kpaiol N4iй KOpeL{Io i дх<ерело..,>>;

TyrriKoBy [3ерогriку, t]иховilнку зразк()воI,о худохtнього колектиt]у cl,y/{ll

х}IJо}ItFll,ого в'язаFlня <LIарiвгrий itлубочок> Map'THcbкoгo районного I]ен,гру

дитячоТ та к)нацькоТ твсtрчостi ЩонецькоТ областi, за роботу <Сова>;



'I-угriкrэву Сrзу.
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9

вихованку I,ур,гка

KlHattt,r(tlT l вttl_tчосr i

<Фагt,i,азiя>> N4ар'Тнського райоrrного

f{оttецькоТ об.lrаст,i, за робо,гу <Герлан

.., l-роя l lд(и )):

Xapy.r.y I,IiKy, вихованку гуртка <IHTep'epНa лялька) Бахмутського мlського

I |eHTpy ,.*"iu"bi' ,uop"o.ri дiтей та юнаIlтва Щонецькоi областi, за роботу

</]i в.ли t-ta-oc i bl ь>> ;

Хотилtську Агrжелiку, вихованltу plzpT'It0 </-I,хtерельце)) комунального

закладу <<ВоJrtlоtзаський районrлий булинок дитячоТ "га юцацькоi TBop,locTi>>

волноваськот районнот рали Щонецькот областi, за роботу <рiцнi кольори);

ХромовУ 11олiну, виховаFIItУ гуртка <Виготовлен1-Iя iграшок-сувенiрiв>

ЧасовояtрськоI,о I_\ен,гру диr,ячоТ ]1.u цl,,u,tbKoT тBop,locT,i ЩoHettbKoT областi, за

роботу <Рибачок>>;' 
liиглер Т'етяну, вихованIiу гур'ка <<Палiтра> комунаJIьного заклад)/

<Волноваський райоr-Iний будинок дитячоТ та IонАцъкоТ творчостi>

I]олtlоваСькоТ райОнноТ радИ f{olletlbKoT областi, за роботу <Бiля рi,tки>,
l{epeBtto Rilс.горiю, l]ихоI]анi{у I,ур,гка <<AKliet-tT,> i{омунального закJIаду

<I{e'.'Tp диr-ячсlТ та tоIIацькоТ TBop.tctcTi м. Слов'яtIська)) f{oHelibKoT облас,ri, за

робсl,гу <<I1ерехiл вiд ocelri до зими>>;- LIуМейкО Евелiну, вихованку гуртка <N4истецтво нашIого народу)

комуналЬного закладу <Волноваський районний будинок дитячоТ та юнацькоТ

творчост,i> IJолповаськоТ районноТ Ради f{оt-tецькоТ облас,гi, за роботу кЯка

чарi Biric,t,b в диI]IIих KBiтax>> ;

LIуrrрикову Длiну, ]]ихованI(у с,гулiТ <Па_lIiтра> Щобропiльського LIавчально-

виховного комплеr.су uСrrецiалiзована школа I-1II ступенiв J\Гs 4 з поглибленим

вивчеIlням окремих гtредме,гiв допtкiлъний навчальний заклад))

/Jобропi,,lьськоТ MicbKoT Раztи f{огtеllt,коТ об;lасr,i, за роботу <N4аки>;

Чурr<iна N4икиr.у, виховаI{l1я гур,гка <С-тулiя образогворчоГо мистец,гва))

/{онецького обласного Liеtl,гру TexLti.lHoT TBop,locтi дiтей та IоFIацтва, за роботу

гIрикраса));
IJ]веденка IBaHa, виховаFIця гуртка <С,гуliiяr образотворчого мистецтва>>

f;онецьксlго обласного цеFIтру технiчнот творчостi дiтей та iонацтва, за роботу

<Сiльсьtсi мотиtзи>;
I LIetз.tet-lt<o Днну, l]иховаI]ку r,ypl,Ka <<Ilаролна ,гворчtсть> раионного

позашкiЛьногО ,ruппuду <L]олноваська стаI]цiя tоних TexгtiKiB>> ДонецькоТ

областi, за роботу <Вестергt про коханi{я));

Ll_IeB.teгtKo N4apilo, вихованку БiлицькоТ загальноосвi,гньот школи I-III

cTytteHiB JYg 9 ЩобропiльськоТ MicbKoT ради .ЩонешькоТ областi, за робо,гу

<К вi,гr<ова <Рант,азiя> ;

кПiсля llощу);

к()мплексу (загальноосвlтFIя

закJlад) JIлtманськоТ MicbKoT

вихованку Тернiвського навчалъно-виховного

школа I-III ступенiв - дошкiльний Н&ВЧ&Л],НИй

ради /{онешькоТ об.irастi, за роботу кСвяткова
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IПJикову Itатерину, вихованку гурl,ка кЧарiвна намистинка> Щоt+ецького

обласного паJIаtlу д"rr,"от i юнаtlькоТ творЧО.'ii, .u РОбО'ГУ <ГеРЛаН <ЧеРВОНi

]VIаКИ); rr_,_л. ___:.,,

lJIубiну IЗir<т,орiю, виховаtrку l,ур,lка <Г-еоме,I,риttFtе модел}оваLIня)) С,ганцii

юниХ r.c:xHiKiB вiйськово-,iивir,о,rоi" адп,riнiстраuiТ MicTa Торешьrс Донеt-lькоТ

областi, за роботу <Flа гойдалках);

Щетину Длiгrу, виховаtIку гуртка <<Виготовлення сувенlрlв)) заклад)/

Зat-aJl'HOT сереllньоi"освi.rи I-III сгуllЬнiв jф 20 вiйсъково-цивiльноТ адмiнiстраuiТ

Micr.a TopertbK f{онецькоТ област,i, за роботу <<Маки червонi>;

IОферова Ярослава, вихованця'гуртка <ХуложЕIя KepaМiKa> СтанцiТ tоних

Texl-tiKiB угlравлiння освir,и KpaMaTopbonoT MicbKoT Ради /]oHeцbttoT об;rастi, за

робоtч <r(рпб мiй,>:

Яirtовлеву Арину, вихованку r,уртка <<Руко:tiльниt[я)) КОМУНаJIьного закладу

<N4iсьrtий IJеглтр пчuуоuuu-rе*г,i",-поi ,unpun.Ti учнiвськоТ молодi м. I\4арiуполя>

ДонецькоТ областi, за робо,гу <JТялька 1'ильда>>, г ________

Ярову лнастасiIо, вихоt]аF{Itу l"YP]'Ki1 <<В'язаннrI гачком> Будинку творчос],1

дiтей .га Iot.IaцIBa м. N4иргrоград доrrецьr<от областi, за робсlту KIxaB козак чистим

ГlОJlсМ. . , ,):

Яlчмегtьс,ltзУ Вiк,горilО, l]ихованку <Зразксlвоt"о художнього колект]4ву))

г.ур.гка <<_М'яка iграшка> позаulкiЛьtlогО навчаJIьНого закладу Центру ди,гячоI та

тонацьксlТ творчостi l\ружкiвськоТ MicbKoT Ради /{онеuькоТ областi; за роботу

uСир варимо, сир лtобимо>>,

- ДиllJlомом II ступеllя:
Дн;tрссвУ Валерitо, виховаI{Ку гур"I,ка <f;екоративLlо-у}ки,l,кове мистецтво))

СтаrrцiТ IоI{их тexHiKiB вiйськсlво-цивiльгtоТ адмiтliст,раuiТ MicTa 'Горецьк

f|oHeltbKoT обrIастi, за роботу <KiHb>;

Барлусову Ульяr+у, виховаIrку <СтулiТ дексlративI-Iо-уiкиткового мистецтва)

Бу:tинку l.ворчос.I.i лi'сй .r.u ,.-,u,url..I]a м. Мирноград ДонеrlькоТ об;rастi, за робо,гу

<<I IIахr,аря -,tеN,цгtiон !>;

J IимаrlськоТ загальноосвiтньот rпколи I-III
Беш_лулlо днастасilо, виховаI]itУ J iимаrlст,ко1 :]al,aJl bI{UUUБl l l

с.t.угlеttitз }1ъ з JlиманськоТ мiськоi рали f{онеtдькоТ обlrастi, за роботу ((Букет

кts11,1l]));

БиковУ Орину, вихованку i,,ypTкa <<Гончарс,tво)) f{онецького обласного

IleI-ITpy техiriчrлоТ творчостi дiтей та юнацтва, за роботу <Iндичка>;

Бикову Оришу, виховаIIку гуртка <Г'ончарство)) /-[онецького обласного

Ilентру ,гехнiчноТ,ruор"ос,гi дi,гей 
,га IoFIaI(TBa, за роботу <<Ве,lIикоднi писанки>;

Боброву €iлизавет,у, виховаt]кy гуртка <Iоний художник) ЩружкiвськоТ

загальl]оОсвiтнt,оТ шKoJlLi 1-IlI стугlенiв J\Г9 7 /{ружкiвськоТ MicbKoT ради

f{orleшbKoT областi, за робоl,у <N4узей у 11ироговi>;

Божко ![iHy, вихованку гуртIrа <Гончарики> L{eHTpy лит,Iчоi та юнацько1

творчос].i ltостянтинiвськоi' MicbKoT Ради l-1огrецькоТ областi, за роботу <IxaB

козак за l{унай>;
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Борсук Вiо:rе,гу, виховаLIку

<Колiбрi>> [_{ент,ру дитячоТ

/{обропiльськоТ мiсьttоi ради
кутоr{ок lэi:rгrоТ зем.ll i> ;

ll
<<Зразкоtзого художнього колективу> арт-с,гулiТ

1,а юнацькоТ творчостi MicTa 7Щобропiлля

ЩонецькоТ областi, за роботу <I\4альовничий

Борrr1 N4арину, вихованку Яковлitзськот,]аI-аJlьноосвi,тньtli Iшколи I-1ll

ступенiв СоледirрськоТ пцiськоТ ради /]оt{ешьl<сlТ областi, за роботу <<Рiздвяна

<[IаrrеропJIастика)) СтанцiТ }tlших

пtiста Торецьк ДонецькоТ областi, за

з0I-&jIьноосвiтгiьоТ шIкоJlи I-IiI

областi, за роботу <Пiвниtt>;

кItреативне рукодiлля> СтаrrцiТ

MicbKoT ради ЩогtецьttоТ областi,

козаl));

Бl,зову Яrrу, виховаI{ку JIишланського FIавчально-виховtIого компJIексу

<Заг.альНоосвi.rнЯ trrrtола I-II ступенiВ - доlttкiЛьниЙ навчальний :заклад> J\Ъ1

JlимаtlсьltоТ Mticbl<oT ради f{сltlецькоТ областi, заl роботу KFjIa галявиr-ii>;

БуршеlзУ |-Iorliгty, виховаIIКу гуртка кРуколiльIIиця)) комуFIаJIьного закла/]у

<N4iськиri IJeH.l-p науково-технiчноТ творчост,i учнiвськоТ молодi м. N4арiуrrоля>

f\oHellbKoT об.lIастi, за роботу <Годинник>;
Бурuеrзу l-[олir+у, вихованку гуртка <Руколiльниця)) комуFIального закладу

<<N4iський l,{егir.р науково-1ехллi.лгIоТ'ГLзор.l6gl,i v.lltiBcbKoT Mo.1lo:ti м. N4арiупо.llя>

f{онеIlы<оТ облас,гi, за роботу <<ltлаT,ч>;

Васильс:ву Софirо, вихова}Iку гуртка <<11аперопластика)) f{онецького
обласitоi.о IlcН.l-py дi.гей та Iонац],ва, за роботу <Вухаста кралечка>);

RасiнУ Ксенiю, виховаI-rку f\pyrltKiBcl,KoT загальноосвi"гньот школи I-III
c.I-yIleiliB Nл 1 fipyxcKiBcbKoT Mict,Ko'i pa/tl1 .Г|огrеLtькоi обlrас,гi, за робо,гу <<Закохаlli

у Nlpl}o);
Всрбегrко /{iaHy, вихованку гуртка

технiкiв вiйськово-цивi.ltьнот адпцiнiстрацiт

роботч <N4icTo>;" 
1]ой.l,еLtкО f{ap'ltl, виховаIil(у t,ypтKa <Рiзьб;IеIlня lIo llepeBY>> f{онешького

обласl-tсlго LleLl.tpy дi,гей ,tа к)нац,гi]а. за робоl,у <Улюблснi квi,ги мосТ бабусi>>;

Rолоtttина f{ми,гра, вихованllrl гуртка (ПТN4) Ст,анцiТ юних ,гехнiкiв

вiйськовО-цивiльгtоi адмiнiстраuiТ MicTa '['орецьк ДонецькоТ областi, за роботу
<о;lегti>>;

T]o;tчeHKo Валерiкl, вихованItу l,ypl,Ka <I1очаткового r,ехt-ti,lного

модедIоВа1.1л-Iя)) райоtlнtlго гlозаlшl(i.lti,titlt'О зLlклад)' <<[JолtIоваська с,таllцiя tOних

техгlil<ilз>> llclrrer tbKo] обзtac,l,i, за робо,гу KItiска Дrlфiска>;

l'айларову С-лизавету, вихованку гур"t,ка <Гончарство)) комунального

заI(JIаду кСr,анцiяl юних TexHiKiB м, С;tов'янська)) /{онеuькоТ областi, за робо,гу

кУкраIлrський пос}д>i
I-'с/_tза Аrrдрiя. l]иховаltllя Яков.itiвськоТ

с,гугrенiв СlorIедарськоТ мiськоТ рa;tи f{oнеr1ькоi
Г';rушецького 13дуарда, вихованця гуртка

}Огrих'I'exr+iKiB вiддiлу освiти flобропiльськоТ
за робоr,у <Рiдrrlrй край>;

[-нилиtlьку днас.t,асitо, Бiлtlусов1, Длiсу, виховаI{ок гур,гка <<CiyBeHipHa

майстерня> комунальIJого заIIJIаду <<Стапцiя юних TexHiKiB м. Слсlв'янська>>

ЩонецькоТ областi, за робо,гу <КомгtлеItт прикрас)>;
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Г'ниrtиtцьку Анас,гасiю, вихованку гypтKa <Образотворче мистецтво>

кому[iального закла/]у <<Станlliя lоних r,exHiKiB м, С;lов'янська>> ДонецькоТ
областi, за роботу <Itиця>>;

[-oHтapb N4арilо, вихованку гурl,ка <}Кивопис> f{онеrцькогсl об;tасiлоr,о

центру технiчноТ творчостi дiтей "га юнаI]тва, за робоr,у <Рибка, що викону€
баrкаrtня>;

I'орбуrlову L3apBapy, BilxoBaI,IKy гуртl<аt кItl,гер'с:рна лялька)) Бахмутського
мiсьt<сlго I[erl,r,py, Texlti.lltoT ,t,tзор.logт,i :ri,r,ей ,га юLIац,гва f,онецькоТ об;Iас'гi, за

роботу кIlсмера.llьда);
/]одеttко N4аргариту, виховаl{ку J[имаrrськоТ загальноосвiтньоТ школи I-III

стугtеtлiв ЛЪ 5 ЛиманськоТ п,tiськоТ ради flонеtдькоТ областi, за роботу <Ве;tикий
Itобзар>;

f{розлсlва flмитра, вихованItrl гуртка <Мис,геIJl,во HauloI,o народу)
кому}{аль[iого закладу <Волноваський райоrтгrий будинок дитячоi та кlнацькоТ
творчосl,i> ВолгtовесLкоi райоrrноi ради fioгtetlbKoT област,i, за роботу <Засгtiх<енi

квi,l,и>>;

Д),tлелtка 'l'iMypa, ]]иховi]нl{я гуртка <I'оttчарики>> I-{eHTpy дитячоi та
юнаt"{l,коТ TBoprlogl,i Костягr,гигtiвськоТ MicbKoT ра/Iи {онеrцькоТ област-i, за роботу
<Казка про Колобка>;

Свсr,аф'сву Софiю, вихованку гуртка <IОний худо}кник) комунаJrьFIого
:]акладу <IJer-rTp дитячоТ та tсlt-lацькоТ ,гворчостi п,r. Слов'янська>> ДонецькоТ
об.ltас'r i, за робо,l,), <<Зимоtзttй,захi,ll>>;

Сгорtlва Cab,tyT;ta, l]ихоi]анllя гуртка <<Хуложня lcepaMiKa>> СтанцiТ к)них
Texl-tittiB чправлiгrня осtзiти ItpaMaTopcbKoT MicbKoT ради f{онецькоТ областi, за

робо,гу <N4:lилtок>;

CcPiMelrKo Полiну, вихованку гур"гка <ВиI,отовлеFII{я cyBeHipiB>
lioM}lJOJIblloгo заIrла/]у <С-,гагItliяI IoFII4x техгtiкitз м. Слов'янська>> f{oHetlbKoT
областi. за робо,гу <Скриt-iьt<а <Равлик>>;

}Ке:lезгtяк Полirrу, виховаI.Iку гурl,ка образотвор.]ого мистецтва Стаr,rцiТ

юFIих TexHiKiB управлiнняt освi,ги ItpaMaTopcbKoT MicbKoT ради dонецькоТ областi,
за роботу <<N4atK>;

}Кицt,ку N4apilo, t]ихоI]аIIку гуртка <N4айс,гриt,lя) N4ар'Тrtського райо}IIIого
I_[еrr,гру ,Ilиt,я.лоТ,га iонацькоТ,гвсlрчос,гi /lollettbKoT облас,гi, за робо,гу кСова>;

Захароrзу AHacTac:iro, вихованку c,r}:liT образотворчого мистеIIтва
<Берегигtя)) по:]ашкiльногсl IIавL.IаIльного закладу <IJeHTp творчостi та дозвiлля
1зiдilii.ltу сlсвi,ги ПокрсlвськоТ Micbt<oТ рали /-IоItецькоТ областi)), за роботу <Леhека
IIIастя I1pllHlc));

Здо]эовченt<о Ка,гериrrу, виховаI{ку гуртка <I-осподарочка) fiружкiвськоi
:]агальноосвiтньоТ школи I-III стугrенiв ЛЬ \1 /]ружкiвськоТ MicbrtoT ради
f{огtецькоТ облас,гi, за роботу <IJукергrицяl>;

Земляtгtсьr<у Софiю, виховаFIку ЛиманськоТ загальноосвiтньоТ rrrко.lrи I-III
ступеttiв j\b 2 ЛимагrськоТ MicbKoT pa]{pl /lоtrецькоТ областi. за роботу <Iiаплура,
lllи,J}б i Ka,lItltta Mt_llt 1-1i;trta Yrt1-1;_ti'ttlt,,:
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Зигtов'сtзу Riкторirо, виховаI]ку гуртIrа <Акцент>> комуFIального заклаДУ

<IJен,гр ди,гячоТ та }онацькоТ творчостi м. Слов'янська> ЩонеrцькоТ областi, за

роботу <<Сiльський край>;
Iзерську Гаttну, вихоl]анкч гур,l,ка <<I Iаро:tttа ,глзор1-1ig,i,,,r, гtозашкi.rrьноi'о

{,1авчаJlьFiоI,о закладу (I[eHTp 1,Boprlq9,,,i ,га ,l1озtзi.llля вi:цltiл), освiти ПокровськоТ
MicbKoT ради /JонецькоТ областi>>, за рсlбо,гу <Силянка <Свято врожаю);

Каrriвця N4аксима, вихованця гуртi{а <Народнi ремесла УкраТни>

псlзаrшкiльFIого I"IавчаJIьI{ого заклаlIу <1_1ен,гр творчостi ,га дозвiлляt вiддiлу освiти
ГIокровськоТ b,ticbr<oT ради Донеrlt,ttсlТ об:tаст,i>>. за робоl,у <Рiг lцостатI(у));

Kaгrirtoc Алirtу, вихс)ва_IIIку Iургка <<Креа,l,ив>> Ilеt;,гру дитrIчоТ та rонацькоТ
,t,IJoprl9g,l,i Кос,гянтилtilзсt,ксlТ MicbKoT ра:tи f{oHet.tbKoT област,i, за робt>,гу <<N4iй

рiлний край>>;

Ковальова О"цексiя, Свс,гiкова N4атвiя, вихованцiв гуртrtа <CyBeHip> CTaHuiT
t0Iltlx TexгtiKiB Itостяiiт,и1-1ilзськоj' Micbi<oT рLlдt{ f{огIецьl<оТ областi. За робот'у
<Ве"rtосиl Iejl));

Kol,arr Лrодп,rилу! I]ихованку I]одянськоТ загальноосвiтньоi пIколи I-tII
ступенiв ЛЪ ] 1 /]обропiльськоТ MicbKoT ради /JонецькоТ областi, за роботу
<Весi.l,iьний рушrник - оберiг мосТ Батькirзrцини!>;

Коп,rарь Bio.;leTTy, вихованку гур,гка <Е]iд уп,tiння /lсl майстерност,i>

fiобропi:tt,ськс_ll,о навчаJIьI]о I]ихоIlного комплексу <Сгrеrtiа.liiзована rrrr<orra I-I[I

ступеt-tiв JYg 4 з поглибленим вивчеI{I-IяNI окремих предметiв - дошкiльttий
LIавчаJIьIлий зак;rад> ,ЩоброrтiльськоТ MicbKoT ради f{огrецькоТ областi, за роботу
<<Берег,иняI>;

Кос,геttltо N,'[apiro, виховаilку гуI]тка <<ВигсlтовленI-Iя clzBeгripiB>> зак.]lаду

:]aг,a_rIbIJoi сtlредrIt,оТ осtзi,t,и I-Ill с гуlrсr]ilз ,Nl"c l З вiйсr,r<сltзо-tlивi"rlLIIоi адмil"liст'iэацiТ

п,tic,t,a'l'орецьl< /]онецьrtоТ об.;tас,т,i, за робоl,у <<ltpaca украТгlських с,гепiв>;

Коструба Аrrдрiя, виховаFIIlя гуртка <ApxiTeKTypHe моделюва}Iня))
комуlIальIJого закладу <Стаr+цiя юIIих Tex1liltiB м. Слов'яtlська>> ДогrецькоТ
обласr,i, за робо,гу <Храп,t>>;

Краrзцову Iрину. виховаtIк\, I,ypl-Ka <<Сi,гуltiяr образо,гвоl]LIого Nlис,I,еIlтва)

flонеuькогtl обласнOго центру Texrti.lrtoT творчостi дiтей та Iонацтва, :]а робот'у
<<Jliсоrза казка));

Красько Софiю, l]ихованку гуртка <Образотворче мистецтво) СтанцiТ
lоних TexHiKiB вiйськово-l{ивiльноi адмiнiст,раrtiТ мiс,га Тореuьк ДонецькоТ
областi, за робот1, <<Гlрикраса зi ruкiри <CoBit>>;

Кузrrеrцоrза N,lapKLi. t]ихоI]аiIIlя г,ур,г}iа <<IIapo:tHa ,глlсtрчiсr,ь)) 1,Iозашкiлtьгtого

навчilJlьl"tоl,о закJiалу кI[егr,гр ,гворчост,i ,r,a illозi]iлJlrl вiддiлу освiт,и ГlокрсlвськоТ
MicbKoT ради f{оriецьitоТ областi>>, за робсlту <Рушник <Сучасна УкраТна>,

Iiулiк ClocPiro, вихованку гуртка <CyBeHip>> IJeHTpy дитячоТ та юнаiцькоТ
,гворrlоg,l,i вiйськово-t]ивi.ltt,ноТ а,цплit,лiс,граuiТ пцiс,га Тореuьtt /{онецькоТ об:rастi, за

робоl,у <Я иtиiзу на YKpaTHi, де рiчr<и. о]ера синi, маки в по"rli .tервонiють, i

волоlllt(и геIl сиiliлоть);
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Itуричко Ганну, виховаliку гурl,ка <Орiгамi) llозашIкiльгltlго I]авчаль-t{ого

,]аI{лаllу C,r,aHltiяt к)них ,гехгtiкiв flружкiвськоТ MicbrtoT ради !,онеtдькоТ областi, за

роботу <<Соlrячнлlй край>>;

Itуш С;riзавет,у, виховапIiу гуртка образотворчого мистецтва Сr:агrцiТ к)них

T,exHiKiB 1'правлiння осlзiти Крап,rаторськоТ MicbKoT ра.ци f{oHetlbKoТ облас,гi, за

роботу <Зустрiч>;
JIизеtll<о I3iKTopilo. виховаlIIку гуртка <<ГIапероплас"гика)) комуi{ального

закJIа/цу <<С]l,анцiяr к)них ,гехл,iiкiв м. Слов'янська)) f{онецькоТ облас,гi, за робо,гу
<<Itвi,гуча YKpaiHa>;

JlltTclB.leltKo ApiaHy, вихованку гуртка <Худоrкня обробка деревини)
по:заttlt<i,rlьIiогО ltaBI{aJIl,Hoгo закJIа.ltу KI_{errгp TI]opLIoc,Ti т,а дозвiл:rя вiддiлу освiти
Г[окровсlькоТ MicbttoT ради ,|\otlettbKclT обласr,i>>, lза роботу <N4амина РаЛiС't'Ь>l;

Jlot,BtlHeHKo Днас,гасiкl, tjиховал{l{у I,ypl,Ka <Вигtl,говJlення cyBeHipiB>

коN,lунаJlьI.{ого заli(ладу <<Станцiя юних TexHiKiB м. Слов'янська>> Щоrтецькоi'

облас,гi, за роботу <Паровозиtt зi С;lсllз'янська);
Ляrсr<iну Катерину, вихованI{у гур,гка <<Госtlодарочка> flpyxcKiBcbKoT

загальн()освiтtlьот школи I-III ступенiв лЪ 1] l[pyiKKiBcbKoT MicbKoT ради

f{ottcшbKoT об:rастi, за робо,гу <<У зайt{яr с,гiльки стежок, llK у клубку ни,гок);

N4aKapc-ltзy I]мiлiю, l]ихованку заклаllу загальноi cepe/lHboT освi,t,и 1-III

с,гуrtегtiв J\9 l 0 N4ирнсlградськоТ bTicbKoT Ради f{онеtцькоТ областi, за робо,гу
<Сiверський f{опець - перJlиrlа f{онбаiсу>>;

N4е:lяlкоt]у С'офiю, вихоlзанку гурl,ка <<'Гехttiчний дизайн> Сr,аr-rцiТ IониХ
,r,exHiKiB rзiйlськово_rlивi.ltьгtоТ а.цшлiнiс,граrtiТ Mic,r,a ToperibK f[oHeiibKoT Об.ltаСТi, За

роботу <Квi,ги УкраТни>>;

N4cttt,ttttlKoBy N4apiro, вихоi]аFIку гYр"гка <<В'язанняt сlIиllями, гачком))

ttозашlкi,lt1,Itоl,о ltttBtlilJilltto1,o закJIaut} <<I [crгr,p тtзор.lgстi ,га /,tозвiлляt вiдrri;r)' освiт'и

ПокровСькоТ MicbKoT раltи f{clгtetlbKoT обrrаст,i>>, за роботу <iграrпка <Вiвцrr>>;

N4iшкоtза N4ихайла, виховаIlця гуртка <<(DаtIтазiя> Мар'Тгlсьttого райогti-tого
l{erlTpv llи,гячоТ ,га Iонацькоi твсlрчостi ЩонецькоТ областi, за роботу <Герлан

.,Три ItоJlьори);
N4оскirльова I-еоргilt, виховаItця ]]iлиr(ького кому}{ального закладу

заг,а.ltьнсlТ cepe/,tllboT освi,ги I-1l cтyrlelliB лЪ В /{обропi.llьськоТ MicbKoT Ради

/JoHertbKoT об.ltас,гi, за робот,у <Капцi lutя ().ltеltки>;

Набаr,гова ДанiТ:rа, вихованl{rl Лимагtськот загаJlьноосвi,тньот U]i(оли I-III

стугtеtлiв ЛЪ 5 JIиманськоТ MicbKoT Ради f{огIецькоТ областi, за роботу <Свi,ганок

tta Блаки,г}Iих озерах)) ;

Несr,ерегlка ,Щмит,ра, O.1teiiHirtoB1, Те,гяrну. вихованIlirз гурт'ка <f;екора]'ИВНо-

у)I(иткоt]С] мистеt{,гво> Ст,анцiТ tогIих TexlliltiB вiйськсlво-цивiльноТ адмiгriстрацiТ

мiс,га 'Горецьtt 
f[онецькоТ областi, за роботу <К;tlсlчниця <Родина сов);

} Iечас:ву С'офilо, I]ихоl]анку l-ypl,Ka <'l'ехгliчгtttй дизайн> f{онеtlьitого
об_llасноl,о IlеFI,гру ,гехнi.лноТ r,ворчосr,i лi,гей ],а юнац,I,ва, за робот'у ((БуДИНОЧОК

для феТ>>;
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[lочвiгtоtзi Вiкторi[о, вихованку Аrt-п,iайс,гернi <Dragonflv> l{eHTpy ,r]иr,ячоТ

та кlгtаt\ькот творчос,I,i MicT,a Щоброrriл.пя /1огrецькоТ областi, за роботу
<[{атlорп,rорт));

Овчаренко елизавету, виховаrIку Слов'янсьt<оТ загальноосвiтньоТ tлколи I-

III c1ytteHiB ],lЪ 9 С;tов'янськоТ MicbttoT ради Щонецьrtоi областi, за роботУ
<N4аки>;

Олейчегtttо Ксегtitсl, виховаIIку гуртка <<Народгri ремесла Украli'ГrИ>
LIасовояtрськоро L{eH.r,py ди.t.ячоТ ,l,a I11lIaiIlbKoT 1Bop.loc,r,i /_(онешькоТ облаС'Гi, За

роботу <N4ати-берегиня> ;

Олексiну Г'анну, вихованку гуртка кВиготовленIJя iграшок-сувенiрiв>
шозаiuкi.itьного навчаJlьного закладу Станцiя юFIих TexTliKiB f,ружкiвськОТ
MicbKoT р&,|tи /[огrечькоТ об;rастi, за робо,lу <<(--хiднослов'янський скомороХ>,

()";tенчегtко JIiзу, l]иховаl{кy г},р,l,ка llекоратиI]но-у)tt,1],Itового мис'геl(тВа

CTar-rrtiT }()I{tjx технiкiв угrравлiллгIя освiти КраматорськоТ MicbKoT ради ДонецькОl'
областi, за робо,гу <Анге;rочек>;

Остренко N4арiю, t]ихованку гуртка <Народна творчiсть> позашкiлЬНоГО
гI.IвLIальFIого закладу <Центр TBopLIocTi ,та дозвiлля вiддiлу освiти ГIокровськОТ

Micbt<oT р&,ци l{oHellbKoT облас,r,i>>, за робо,гу, <Сiи;rянка <<Ко_lIьоровий дивограй>;
IlaB;teHKo PiHa,r,y, вихова}{ку гур,гi(а <<Рiзьблення по /-Iepeвy> ЩонеrIькоГо

обласног,о tlен,гру дiтей та юнацтi]а, за робо,гу <Королiвство кривих дзеркал);
l1apxoMer+Ko Щарину, вихованку гуртка <Рiзьблення по дереву) !онецького

обласноl,о цештру дiтей та юнаI1,I,1]а, за рсlботу <Пасхаriьне диво>;
Пархоп,rенко Софiю. I]t4xot]ar{Ky I,ypтKa <<Вигсlтовлення cyBeHipiB>

f{онецьttого обласного центру дiтей та юнацтва, :]а роботу <Орел * вiльrrиЙ

п,r,ах),
I'IaxoMoBy AHacтaciro, вихованку IlapacKoBiTBcbKoT з&г?льноосвiтltьоТ LtIкоЛи

I_III ст,угtел-titз Солеltарсьr<оТ пцiськоТ ради Лонеt]ькоТ областi, за робо1у
кJIао,гi BKr.l, /Jo рiлноi' хати);

I1ерекрестову ýзJlg:рittl, вихоl]аI]ку r,ур,гка <Стулili дизайну>) комуFIаJIЬноГо

:]акладу <Сr,агrцiя юних ,гехнiкiв м, Слов'яtнська)) Щонецькоi областi, за роботУ
<Свiтло у темрявi>,

Пiдченка N4атвiя, IзихованI{я гуртка <Рiзьбленнrl по дереву) .ЩонеtIького
обласнсlго 1lел{,гру дi,гей та IонаIl,гl]а. за робо,гу <<1-IaHHcl <Саш.ло,r,не древо));

ГIоr,одiну Арину, l]иховаtiitу <<ЗразкоlзоI,о художFIього коJIеltтиву) гуртка
кN4оделrоваl{ня та конструIOванI]я одягу)) позашкiльного LIавLIального ЗаКЛаДУ

I_{егrтру дитяt.тоТ та IонацькоТ ,творчостi /{ружкiвськоi MicbKoT ради ,ЩонеЦькоТ
областi; за роботу <Спор,гивна родина);

ГIодстаrвiгlу l-'attHy, виховаLIку г),ртl(а KI Iапiрус>> 11алаrrу дитя,лоТ тА

l,опацькоТ творчос,гi м. I'iрlrиr<а f{olrcubKoT областi, за роботу <'I'урбота>;

l Iос,гову Bepor-riKy] l]ихоi]аLiку I}олоz1ип,tирitзськоТ зага;tьl,tоосвiтгtьоТ tttt<о:lи

r-II cTyt,teгtiB СоледарськоТ MicbKoT рали ДонецькоТ областi, За робОтУ
<<I-осгtоди t-t i>;
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I lorIclxcac:Ba IОрiя. l]иховаtlця l-,ypTtia <<"[-ра;tиrlii украТнського мис,гецтва))

Бiлицьl<оТ загальноосвiтньоТ rtrко;rи I-III cTylteHiB Л'9 9 l]обропiльськоТ MicbKoT

ради /{оrtецькоТ об;rастi, за роботу <N4иша I-{астуся>;
I1o.;tlrKcc:By дгtгtу, вихоI]анку l-Iовсl"гроТrtьttоТ з&гЕJlьноосвiтньоТ rпкоrrи I-III

с,гуrrеtлiв Nq 4 BorrHoB&c}:l{oT райогrгrоТ рали f]онеrцькоТ областi, за роботу <Танок
мете.llикiв>:

ГIомераrrську Анну, вихованку RолноваськоТ загальFlоосвiтньоТ школи I-III
с,гуttегtiв NЬ 2 Волновасr,коТ райоrтгrоТ ради ДонецькоТ областi, за робо,гу
<Ромаttlки>>;

[[огrомареr{ксl IOrliaHy, Bl]xoBilIlKy гуртка образотворчого мистецтва СтанцiТ
юних r,exHiKlB управлiгrпя освiти ItpaMaT,opcbKoT MicbKoT ра,ци l{онецькоТ облас"гi,
за робот,у <ГIrшеничне поле);

Погrомарьову Алiну, вихованку гуртка <<В'язання спиLIями, гачком)>

позашtкiль}"Iогсl FIавчальЕIого закладу <Целrтр творчостi та дозвiлля вiддiлу освiти
I IoKpoBcr,KoT пцiськоТ ра7lи /{otteшt,ttcll' обласr,i>>, за робсll,у, <Iг,раIIIка <Черегтаха>;

Ilolla О:tександра, вихованL{rl гурl,ка <<Iiреативне рукодliл.llя> СтанцiТ К)них
'I'exi,liKiB вiддi:rу освiти /{обропiльськоТ MicbttoТ ради f[огtецькоТ областi, ,за

роботу <<Jlелеки>>;

При,цат,ька Глiба, вихованцrI РубitiвськоТ загальноосвiтньоi Iшколи r-III
cтyrleHiB ЛиманськоТ плiськоТ ради ДонеIlькоТ областi, за робот,у <Батькiвська
оселя));

I Iу:rофесв1, KaMi"Tty, виховаIIку гуртIrа <<РукодirIьгlицr{)) Булиrrку диr,ячоТ
1,Bopqgg,r,i пл. Ноrзогродiвка ЩонецькоТ областi, за роботу <Вишита колоссям i

кали[Iою. вигадана спiвtlм солов'я, зветьсrI велиl{аво УкраТrtсlлсl, земле
зачароt]аItа моя));

ГIурiч СосРiю, виховаI{ку I,ypTlta <[Iоча,гкове техrriчне модеJIIова}Iня))

/,IoHelrbKo1,o об.ltасного l{еFI,гру "l,ехнiчноi творчос,гi дir,ей та юнацтва, за робо,гу
<Бiля N,Iл}.1нка));

I Iустовi,r, AHacт,acito, виховагlку гурт,Irа <<N4алtоlлок та живопис> Палаrду

длtтяtчсlТ та юIlацьitоТ творчосr,i м. Гiрника f{онеtцьксlТ областi, за робо,гу
<Рiздlзягlа свiчli>;

Ричкову Itа,герину, вихоI]аIJку I,ур,гка <<ItреативLlе рукодiлля> СтанцiТ IОних
'l'exгiiKiB вil_tдi.llу освiти floбporri:rbcbKoT MicbKoT ради ЩонецькоТ областi, за

робоr,у <<Пе,грикiвський розпис <Сlова>;

Романову Алiсу, виховаI{к)/ гур,l"ка <<Стулiя обрzlзотворчOго мистецтва)
f{oHerlbKoL,o об.пасного I{еtI,гру T,ехгti.лtttli,гtзорчост,i дir,ей T.l Iонацтва, за роботу
кЛi,го на ce;rj>>.

Ряrщiкову Софirо, вихованку гуртка <Чарiвrrиця> Свiтлодарс IleHTpy
<FiашаllитячоТ та юIlацькоТ творчостi f(оrrецькоТ областi, за

го/lувал bI I лtI{я));

Сахно Софiго. 1]иховаIlкy гур,гl(а <<Rиго,говленL{rI cyBeHipiB>> закладу
загальttоТ середL]ьоТ освiти I-III ступеrliв JYg 20 вiйсьrtово-цивiльноТ адмiнiстрацiТ
мiс,га'I-орецьt< f{олtеtцькоТ обласr,i, за робо,гу <Il|елрiвочка шедрувала)),

рського
роботу
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Семегttок Софirо, виховаIlку гурl,ка <Орiгамi> С"гагrцiТ юних TextliKitз

Косr,ягt,t,иt-tiвськоТ MicbKoT ра.ци Щонеt,lькоТ обласl,i, за робо,гу <Соняlлниtt>;
Сердlоксlву Алiсу, виховаFIку зразкового гуртка <<N4'яка iграшка> Щеrттру

дитячоТ ,га IoIlaIlbKoT творчостi Косr,ягI,гинiвськоТ MicbKoT ради ДонецькоТ
об:lас,гi, за роботу <<Лялька-мотанка <<ЗерновуiIIка);

Сивасва Олександра, l]иховАi-Iця гуртка кГlершоцвiт> /{онецького
обласного палацу дитя.тоТ i юнацькоТ творчостi, за роботу <Рiдне Святогiр'я>;

CMapattoBy N4аргариту, I]ихованку гуртIrа <Технiчний дизайн> Донецького
обласного t(eнTpy дiтей та юнацтва, за робо,гу <СТ)iалки>;

Смолу BepoHilty, виховагIку гурткаl <Itедр> N4ангушського районного
t{eнTpy /]иr:я.tоТ творчостi f{огrешькоТ об;tаст,i, за робоl-у <<CiaHiTap llicy>>;

Терлеilького Бог,дана, вихованця |{обропiльського I]авчаJIьно-виховного
комплексу <Заклад загальноТ середньоТ освiти I-III с"гупенiв j\Г9 7 __ дошtttiльний
IJавLIаль}{ий заклад> ЩсlбропiльськоТ MicbKoT ради Щонецькоi областi, за роботу
<Козацьt<ий с имво.lт> ;

Фурмаi-rюк Ка,герину. виховаI{ку I,ypTKa <<RtлI,оr,овJlення cyBeHipiB> Станцil'
IоtIих TextlirciB управлiл-ltqя освir,и IipaMaTopcbl<oT MicbKoT ради fioHeubKoT областi,
за робот,у <Сова>>;

Чегlirrову Kipy, t]ихованку гуртка <<Образо,гворче мистецтво) закладу
заl,а:льгtоТ середtньоТ освiти I-III ст,упенiв ЛЪ ]6 вiйськово-цивiльноi адмiнiстрачiТ
MicTa T'opeilbK f{онецькоТ областi, за робоr,у <<Сподiватось, Bipro, чека[о...));

Чередltiченка l-{iKiтy, I]I4ховаIII]я гуртка <IIаперовi фагrтазiТ>> N4ар'ТнQького

районноlо I [ентру /IитячоТ та юнаLlькоi творчостi fiонецькоТ облас,гi, за роботу
<itвiти УкраТни>;

LIухла,гlz fliaHy, виховаtIку гуртка <[Iе,грикiвський розпис> CTaHrlij' юних
,гехгtiкiв Кос,l,яtt-t,гигtitзськоТ Mict,KoT ра]Iи /]оl.rецьксlТ обласr,i, за роботу
<Горобчик>,

LIyxHclBcbKy I3apBapy, виховаI-Iltу гуртI(а <<I]иготовJIеI{ня cyBer-ripiB> закладу
загальнсli c]epeltнboT освiти i-lII ступелliв ЛГg 16 вiйсъково-цивiльноТ адмiнiстрачii
Micтa TopetlbK f{онеtцькоТ обrlастi, за роботу <<Панi УкраТночка>;

IlIаirангови.л I}iKTopilo, B14x()llaгlK\, гурl,ка <<N4одулььtе орiгамi> СтагrцiТ
К)гlих 'l'ехнiкirз вiд:ti.lrу освi,гtл /(оброrri;tьськоТ MicbttoT ра,rtи Донецькоi област,i,
:за робо,t,у <I'осгtодар ночi>;

Шведенка IBaHa, вихованtIя гуртка <Рiзьблення по дереву) комунального
закладу <Стагrцiя лоних TexHittiB м. Слов'янська)) ЩонецькоТ областi, за роботу
,,('OKi:l,,]

LLIпо;Iарсву AHacT,acit<l. t]llxoBal{tiy tllвейноТ стулiТ <N4айс,гриня))
iiахмутськогсl мiського I{егlтру техIIiчrrоl'творчостi дiтей та юLIацтва ДонецькоТ
областi, за роботу <Коник-Горбунець>;

IJ_\ербагrюк 11олiну, виховаI]ку гуртltа <<Етнодизайн> Свiтлодарського
[{егIт,ру ди,гяlчоТ та }онацLкоТ r,ворчосr,i f{oHellbKoT об"lrас,гi, за роботу <Пейзаrrс

N,lого Kpal()));

IL{yKiHy Каригtу, I]ихо}зil[Il{у гурl,ка <<CyBeHip> Свiтлоларського IJeHr"py

lttlтячоТ т,а югiаilькоТ творчостi fонецькоТ областi за роботу кСвяте MicTo>;



L

18

[ОрчепкО ()лександру, вихованку <I-Iародного художFIього колеItтиI]у>

cTy/liT образотворчого мистеlIтва <<(lантазiяl>> IJeHTpy дитячоi та юнаtIькоТ

'вЬрчсlст,i 
MicTa jобропiлля /]обропiльсьt<оТ MicbKoT Ра;lи /{онецькоТ областi, за

робо"гу <<УкраТпськi мотиви>;
К)шtковСькогО К)рiя, вихованl]я гуртка <<ЩжерельL[е>)

<Волгtоваоький райопнiлй будигtок дит,Iчо1 та

волнсlваtськсlт районнот Ради Догtецькот областi,

комуналь!{ого закладу
юнацькоТ творчостi>

за роботу <Зацiкавлене

заичеIlя));
[Ошкоtзську Ваltентиt-lу, Bi,tXoBaHKy гур],ка <ЩжерельL\е)) комунального

закладу <Волгtсlваський районний будиr,iок дитячоТ та юнацькоТ TBop,locTi)

Bo,t'loBacbKoT райОнноТ РадИ ЩонеuькоТ областi, за робо,гу <Сiльський парубок>,

- Щип.llомом IIl ступенfi:
дветисяtl 13алерiя, BI4xoBaI-Iцrl гуртка <<IIетрикiвський розпи0) Стаr,rцiТ юних

TexгtiKiB Кос,гягl,t,иrriвськоТ MicbKoT Ради f{оtiецькоТ обrIастi, за роботу кЛось на

галявинi>;
дкимсэнка олексiяt, виховаI]ця гуртка <Робота з деревиноrо> СтанцiТ }оних

'l'ехнil<ilз вi:rдirrу освiти /{оброгri.lrьськот MicbKoT Ра.ilи /]огtецькоТ областi, за

робо,r,у <<Ct<pttHbl{a jlJIr1 гlрикрас));' 
л.;tьtlrLrу Kipy, вихованIiу гурт,ка <креа,I,ив> I]eHTpy дитячот т,а юнаrlькот

TBop!{oc].i КостянтинiвськоТ MicbKoT ради ЩонецькоТ областi, за роботу <N4оя

рi7lгrа оселя>;
ДпlrрiТва С,гепагlа, вихованIlя гур,гка <Умiлi ручки) Тарасiвського

rlавчаль1.1о-ь-}иховI-Iого комплексу I-IIl ступеrriв IллiнiвськоТ сiльськоТ Ради

Косr.ян.гинitзсt,ког.о району /JоrrецькоТ облас,гi, за роботу <Панi Господиня>:

Дсца.rряt-I Христину, вихованIiУ гуртка <I1етрикil3ський розпис) CTaHrtjT

юLIих TexHiKiB Кос.гян.гиt-tiвськот п,riськот Ради ЩонецькоТ област,i, за роботу (У
берлозi>>;

Бабчегlко Аriас,гасiю, l]ихоl]аliку гурl,ка <<I1arriTpa)) комунальFIого закладу

<<волноваський районний булинок ли,гячtlт та юнацькот творчостi>

ВолгtоваськоТ районноТ ради /]онецькоi областi, за роботу <Rесняний подих>;

БазуновУ Ганну, виховаI]Ку гур],i{а кПапiруС> Палацу ди,гячоi та юrlаi{ькоТ

1ворчос.Гi шл. I'iprrltKa ЩоглеttькоТ област,i, за рсlбоl,у <Зип,tова казка))]

БандаК Длiсу, вихованкУ I,ypl-Ka <<Виготсlлзлення cyBeHipiB> f{онець'коl,о

обласнсlго центру технiчнсli творчсlстi дiтей та Iонацтва, за роботу <весна

прийшtлlа>;
БезlliточнУ Олександру, виховаI"Iitу гуртка декоратиI]но-ужиткового

N,lистецтI]а С.ганцiТ iOних TexHiKiB угrравлiгrня освiти КраматорськоТ MicbKoТ Ради

/JоrlецькоТ областi, за роботу <Бiлочка>;

Бейса }Ipoc.rraBa] виховаFI[lя Яков:riвськоТ загальноосвiтньоТ tUколи I-III

с,гугlенiв СоледарськоТ MicbKoT радлt /\огtецькоТ об:rастi, за роботу <N4оrlодiсть>;

Биксlва Кирила, 
""*пuu*rцо 

гуртItа <Гогrчарство)) Щонецъкого обласного

цен1ру ,гехrtiчно:f 1ворчостi дti,гей та tOHaIl],Ba, за роботу <<I{укерr"rиця-грибок>;
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Богrдареву Itipy, виховаI]ку зразкового худо}кнього коJIективу стулiТ
худо}кнього в'язання <Чарiвний клубочоtс> N4ар'Тнського районного I]ен,гру

дитячоТ,га юнацькоi творчостi ЩонецькоТ областi, за роботу <Ведмедик>;
IiopKoBcbKv Ольгу, t]иховаIJIiу Бi"rtиL{ькоТ загальгtоосвi,rньоТ tлксlли I-III

ст,угIенiв JY9 t0 .Щобропi;tьськоТ MicbKclT ра:lи flонецькоi' областi, за роботу
<Чарiвrri квiти>;

Iiородкiну Iрину, вихованкlz стулiТ образотворчого мистеLIтва <Берегиня))
позапtкirIьLlого LIавLIаJIьного закла.uу <I{eHTp творчостi ,га дозвiлля вiддiлу сlсвiти
Поr<ровськоТ MicbKoT ра/Iи Донеrlьr<оТ област,i)), за робсr,l,у <I-{aIпa рiлна зем'Jrя -
УкраТна>;

Босу l lолiгrу, вихованку гуртка <N4a.ltioгtoк "га живопис)> Палацу дитячоТ та
юнацькоТ тI]орчостi м. Гiрника ДонецькоТ областi, за роботу <Фрукти>;

Бубирь Анастасirо, вихоRанку t,ypTlra <Виготовлення iграшок-сувенiрiв>
ЧасовоярськOго I_{eHTpy дитячоТ ,га i-OнацькоТ творчос,гi fiоriецькоТ областi, за

роботу <<KopiBKa>;

Буряк Анас,гасiIо, вихованку с,гулiТ образо,гворчого мистеt{тва (БереI,иня))

позашкlльного навчальFIого закладу ((Це.нтр творчостi та дозвiлля вiддiлу освiти
ПокровськоТ MicbKoT ради f{онецькоТ областi>, за роботу <Сiльський
llaTI.opN4opl,));

Rагriгrу I{а геринч, I]ихоI]аFIку гур-гка <<(Dлорис,гL{ка та i+(ивопис))
ЧасовоярQьltого Ilегrтру литячоТ ,га юtiацькоТ т-ворчостi /{онецькоТ областi, за

робоr,у <Червонi маки);
Rасиленка Артема, вихованця гуртка кХуложня KepaмiKa> CTaHt_liT кlних

,гехгtiкiв 
управлiгlня освiти КраматорськоТ MicbKoT ради /1онецъкоТ областi, за

робот,у <<Рiдtrий край>;
Василегtко N4ирос:rаву, виховапку гуртка <Худоlкня KepaMiKa> Стаr-rцiТ

юнtiх ,t,exHil<iB управлiння освiти КраматорськоТ MicbKoT ради ДонецькоТ областi,
за роботу <ГIтах миру);

Васильчеllко fiap'lo, л]иховаIlку гуртка <f{>ttерельLlе>> комунального закJIаду
<<Rолноваський районний булинок дитяtчоТ та юнацькоТ т,ворчостi>
В ол н сlвсrськоТ рай онноТ ради f{онецькоТ сiб:l ас,гi, за роботу <С нот-полоску I-r)) ;

BepiK Софirо, вихова}{ку гур,гка кУмiлi рученята) комуFIального закJIаду
<Волгtовасьtсий райолtний булинок дитячоТ та юнацькоТ TBop.locTi>
Rолновасьr<оТ районноТ ради ДонецькоТ об;tас,гi, за робоr,у <I_{iлrоIца JrrIJIbкa-

госгIодароt]ка оберiг }ia зllоров'lt т,а гарtilлГл ctlIt>;
l]иxoI}aHIiiB гyp,гKa <rЩскоратиt]IIо-Oбразо,гворче мис,r,ец1,1]о)) комугIаJlь_ного

закла/lу <Сl,анцiя юних TexHiKiB м. Слов'янська>> ДонецькоТ облас,гi, за
колективr-rу роботу <Каруселi дитиrlства),

Вiнiченко Kcerliro, вихованIrу гуртка кI]иготовлення cyBeHipiB> !онецького
обласгlоI,о Lleгil"py ,гехt-tiчноТ ,гворчос,гi дiтей ,tа }оFIацl,ва, за триllтI4х <<Краса

CX().l) )):

I-'лушаr<ову Уляну, вихованку гуртка <<Обробка деревиt{и на токарному
верста,гi> комунальIjIоI,о закладу <Ст,анцiя юних TexHiKiB м. Слов'янська>>

f,(онецьrtоТ областi, за роботу <Глечик>;
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Голопlапову Варвару, вихованку гуртка <С,гулiя образотворt{ого

мис,геtll,ва> Щонеttького обласногtl Llенl,ру ,гехнi.лноТ т,ворчос,гi дiтей"l,а юFIаIIтва,
за роботу <l{a березi моря>;

Голубегrко Ксеr-riю, lзиховаl1ку гуртка <N4одульне орiгамi> СтанцiТ tОних
TexHiKiB вiддillу освiти ЩоброrriльськоТ MicbKoi ради /]онецькоТ областi, за

роботу <I Iастiльна лампа <tsечiргriй затишок),
['олубенко Itсегtiю, вихован](у гуртI(а <<Чарiвгrий бiсер> СтаrrцiТ IОних

'l'ехгtiкiв rзiддi,rrу освi,ги /lобропi:LьськоТ MicbrtoT ради f[онецькоТ облас,гi, за

робоT,у <<Розкillt>>;

I-оглтар BiKTopiro, вихованку гуртка <N4алюнок та живопис)) IJeHTpy

дитяt.tоТ ,га IонацькоТ т,ворчостi вiйськово-цивiльноТ адмiнiстрацiТ MicTa Торецьк
/IoHerlbKoT областi, за робот,у <CoHl{e сiдас в /lалесеньtсий край.,.>;

Гончарову AHacTaciKl, вихованI{у гур,гка <Калейдоскоп)) комунаJIьного
закладу KL(eHTp дитячоТ та юнацькоТ творчостi м. Слов'яцська)) Донецькоi
областi, за роботу кВiночок>,

Гончарову Ганну, Сенькоtзич RiKTopiKl, вихованок гуртка <Креативне

рукодiлля>> СтагrцiТ К)них TexrriKiB вiддiлу сlсвiти flобропiльськсlТ MicbKoT ради
/{oHetil.KoT об.;lастi. за робо,гу к()береги>>;

Горлссву N4еланiю, виховаFIку гуртка <Фантазiя>> N4ар'Тнського районного
I \ентру ltитячоТ та юнацькоТ творчостi ЩонецькоТ областi, за роботу <Пасок
<<l3еселка>>;

Грибоводу 'Гимофiя, вихоl]аItця гурl,ка <Руко7li.lt.llяl>> Булинку TI]opll6g,ri

дiтей та юl-{аIl,],i]а м. N4ирноr,ра2t /{oHertbKoT обrrас,гi, за робоl,у <LI Iубiн
п()l(рOви гс.-l ь шах l apiB,rl

['урко Ксенiю, i]ихованку l,yp,I,Ka <ТралицiТ украТнського мио,геtlтва))
Бi.ltиt(ькоТ загальноосвiтньоТ школtи I-III ступеrriв JYl 9 ЩобропiльськоТ MicbKoT

ради f{oHellbKoT областi, за робо,гу <Панно <Itвiткова рапсодiя>;j-уц Анастасirо, BlJxoBal-iKy гуртt{а <Гiародгrа твOрчiсть> районного
tlозаrшtкirrьtIоl-о закла/,iу <<ВоJIлtсltзаська с,гаtlцiя юFIих TexHiKiB>> l{огrецькоТ
облас,гi, за роботу <Бичок Борьrtа>;

Г'уuук itaporriHy, Растягасву Валерit<l,
моделюваI]ня)) позашкiльного t-IавчаJIьI-{оl,о

вiддiлу освi,ги Покровськоi Micbr<oT раjlи

вихованок гуртка <ГеометричFIе
закJIаду <С,l,аrrцiя юнихтехгliкiв
llогrецькоТ обrlастi>, за робот,у

<<IIагrерови й <Калейдоскilп>> ;

flapicHKa Володимира, Бслiк Софiiо, вихованцiв гуртка <Умiлi руки)
N4iHt,KiBcbKol,,o лlal.вчаJIьI'lо*t]иховliоI,о комllлексу <Зага:rьl-tоосвiтгriй I{овtлilJIIlI]ий

закJ]а/l i-III с,гупенiв - доrшiсi.ltьний ttавчальний заi(лаll> Соледарсьtсоi MicbKoT

ради f{olletlbKclT областi, за роботу <Смак соLlця));

f{енисову I lаталiitl, виховаll-tку гуртIiа <Виготовлення cyBeHipiB>

f{оtлеrцького обласного lleгITpy ,гехнiчноi творчостi дiтей та юнацтва, за роботу
<Лускугtчиlt>>;

fiмитруr< Олесlо, вихованку гурт](а <l'ехгti.tний дизайн> Щонецького
обласtlоl,о i(eHтpy т,ехнiчгlоi ,t,ворчосr,i дti,l,ей ,I,a юIIal1,1,i]a, :}а роботу <Весt-tяний
FIacl,p lи));
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/{оltлtегrко /{аригrу, вихоt]анку гур,гirа <<БapBit-lott> Булинку ди'гячоТ Та

юr-rаllькот ] ворчостi двдiiвськот плiськот ради Щонеtlькот областi, за роботу
<I Ii.TeHbKat>>;

llугинову Валерittl, виховаItку гур,I,кtl <Сувегriр> С,ганцiТ IоFIих Texl,riKiB

Косl,яlгtтинiвськоТ пцiськоТ ради f{онецьl<сlТ облас,гi, за роботу <Чарiвний
метелик));

fiупаr< /{ap'to, виховат{ку гуртка <Ху:lожня вишивка)) f]сlнецьl<огtl
обласгtого tIaJIai_ly дитячоТ i ToHatlt,l<oT т,ворчост,i, за робо,г1, <JIебiль>;

Дух [lBe:riHy. виховаFIку гуртка <Паrliрl,с>> Палацу диr,ячоТ ,га юнацькоТ
творчостi м, l-iргrика /{онецькоТ областi, за робоr,у <<Час на двох);

,Г{ьомiгIу Софilо. виховаI{l(у гур,гка <N4айсr,ергiя умiлих ручок)> Бi;rицькоТ
зal,aJlbHoocBiT,ttboi школи I-1iI сr,упенilз Л9 l0 Щобропiльсьt<tlТ п,tiськоТ ради
/JoHetlbKoT об"rlастi, за робот,у <<Госl,tо/lарочка)),

Залороrкн1, N4аргариту, t]иx()t]LtI,1Ky гурткаl <<Рiзьбленtrя по дереву>

.Щонецького обласного L{e}ITpy ,гехrriчноТ r,ворчос,тi дi,гей та юнацтва, за робот,у
<<l*IacT,i гr гrе I I анно)) ;

Зиму ()лександру, вихованку стулiТ образотворчого мистецтва <Берегиня>
позашlкi.ltI)l{ого LIавчаJlьного заклаl{у <<Целrr,р тlлорчостi тa дозвiл;tя вiддiлу осtзiти
I1oKpoBcbrtoI Micbt<oТ раltи floHertbKoi' об;tаtс,t,i>>, :]а робот,у <N4аленька

украТночка>;
IBaHoBy Аriастасiю, вихованку гуртка кIIаперопластика)) комунального

зак"lIаду <Станцiя юних TexHittiB м. Слов'янсIэIta)) /]онецькоТ областi, за роботу
<<Спог,аliи llpo .lti,го>>;

[вагrову Mapiltl, вихOваItку cT,\,,liT образотворчого ]vистеtlтва <Берегl,{l{я))

ttoзarilKi.ltI)l1o1,o IjaBLlajlb}loгo ,заlijlail{у ((l |elrrp ,l,BoilL-loc,l,i ,t,a ltсlзвirrtrя вiдlдirrу освi'ги
ГlокровськоТ MicbKclT ради Догtеt{ьксlТ обrrастi>>, за робо,гу <N4iй любий MaJIIоK.>,

IBaH.reHKo Сiофiю, вихованку гуртка <CyBeHip> CTaHrtiT юних TexlliKiB
Костяttтиl.tiвськоТ MicbKoT ради /{онецьttсlТ областi, за роботу <<Совушка>;

ItцetlKcl [3epoHir<,v, t]иховаLпу 1,1l1э,1,liа <<(Dltорrlс,гика 1 живоItис> CTatltIiT rоних
,гехгtiкitз вiйськоlзо-цивirtьноl' адп,riнiсLраrliТ мiс,га Topettbt< 7ЩогtеilькоТ област,i, за

роботу <Itартиltаt :] вовIjIи <Кроrtуси> ;

Качаtr Ва"шерittl, вихова}Iку гуртка </_[екоративIJо-у}Itи],ltове мистеI{тI]о)
зоIiJIflilt} за[,аJIьI]оТ середгrьоТ освi,l,и I-III с,гуttенitз J\b 20 вiйськово-ttивiльноТ
адмiнiст,раrtil' мiс,га'T'opettbl< f{онеtlьt<сll'облас,гi. за роботу <<N4и .,lр;-зi>>;

Ковальсlву Свгеi-rirо, виховаt{t(у гур1,1<а <</_{irtерельце)) кOмунаlьлiого закладу
<Во;tноваський районгrий бу.rlигtок дитячсrТ ,га юнацькоТ ,t,ворчостi>>

Bo;iHoBacbKoT районноТ ра2ци f{oHetlbKoT областi, за роботу <IJe моя земля, це моя

родиIrа!));
Iiовач /Iap'I(). t]иховаllку гуртка <<LiapiBlta павутинка>> I{er-r,Tpy дитячсlТ т,а

юttацькоТ,гворrlggl,i Кос,гяrrtt,иl.tiiзсt,ксlТ плiсt,tiо'Г ради /{ortetll,KoT об:rасr"i, за робоr,у
<Панно <f{иво-птах);

KoMicapoBa N4аксима, виховаI{ця гуртIrа <I]иготовлення cyBellipiB>
f{онеtlьксlгсl обласл{ого I{еI-I,гру ,гехнiчноТ творчостi дir,ей та }oHaI{TBa] за роботу
кС:tони i,l1у,гь. .. >>;
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I{оllиtlttl A:lilty, ljихоl]аIIку гур,гка <<Бiсерогr';iеr-iгтttяt> /]онеLlького обласгtого

IlaJla{ty ,ilи,гrtчоТ i кlнацькоТ,гвtlрчсlстi, за робо,гу <<OciHb в piliHoMy селi>;

Kpacrroжorr f{арину, виховаIIку гуртка <Рiзьблення llil дереву> Щонечького
обласноr,о цеFI,tру технiчноТ,гворчостi дiтей та юнацтва, за роботу <Пiлir,рим>;

Кривосгl1,IL(ьку itат,ерину, виховаFIку стулiТ образотворчого мисl]еI\тва
<Берегиrtя)) позашtкiльtlсlгсl LIавчilльrIого заl(Jlаду <<ЦегIтр творчостi та дозвiлля
вi;lдi.llу освir:и I lclKpoBcbrtor' плiськоТ раrди flогrецькоТ областi>>, за роботу
<Jlас,riвки>;

Кулрявilеву Софiю, вихованку <ЗразковоI,о художнього колективу)) гуртка
<N4оделttlва}{ня,га конструIоваI]ня одягу)) ПозашкiльI{ого [t&вчOльного закладу
l-[eHTpy ,:IитrIчоТ та юнаLIькоi' l,вор.iос,гi /{руrккitзськоТ MicbKoT ради /lоrrецькоТ
об;rас"r,i; за робоr,у <<Бабtt.лt>;

Кузгlеtlсlва N4apKa, t]ихованцяr с,гулiТ образо,гворчоr,о N41.1стецтва <Берегиня>
позаrшкiльLtого навчального закладу ((ЦеIIтр TBopLIocTi та дозвiлля вiддiлу освiти
l IoKpoBcbl<oi п,ticbKoT радl.r /_{сlнецькоТ об:iасr,i>>. за робо,гу <ГIiвник>;

Iiузнеrlова Рена,га. виховаllIlri гур1,I{а ,l{екораl,ивьlо-IlрикJlадного ]vистеIl,гва
<<(;антазirl)) tlозаLlrкi:tьгlсlгсl tIавчtlльIlого :]аliлtlду <<Центр творчостi та дсlзвiлля
вiд:rilrу освiти ПокровськоТ MicbKoT раl]и fIонецькоТ областi>, за роботу
<IlIевченкова зброя>;

Кузьмiгrу RiKTopiro, вихоI]аFIIIу гуртка <<Художня KepaмiKa> CTaHrtiT юних
TextriKiB уilраI]Jtiлtriя освiти KparMa,ropcbt<oj' MicbKoT ради /IоrrецькоТ об;тастi, за

робот_ч <<Сл о t,t et tlt >>,

Купрiяrrову ItceHiKl, вихованку гур,гка <CyBeHip> Ст,анцiТ юних ,гехttiкiв

Itостяtt-tтиtлiвськоТ мiськоi ради f[онецькоТ облаrстi, за роботу <Весела котяча
сlм я);

Ку,гtrяrк Pyc"llatty, i]иховаIIкч комvIIа.lILItого закjlаду <<N4анг,ушrський опоlэгtийl
зак.Ilа/ц)) ]atI,|lJlbHoT середньоl' сlсrзi,гtl 1-IIl сг_чпегliв> N,{aHl,yttrcbKoT селиulноТ ради
N4арiугrо",Iьського paiiolry /{оrrеuьr<сlТ обrlасr,i. за роботу <<РозвиваIоча кIlижка));

JIизегtко RiKTopilo, вихо]]аIIку гуртка <Паперопластика)) комунаJlьного
закJlаду <<С]танцiя юних TexHiKiB м. С;lов'янська)) ЩонецькоТ областi, :за робоr,у
<'Гегrдiтrла дуrша>;

JIук'яtt.tеtлко BiKT,opiro, Bttxoвai]Ky гурl,ка <<Барвiгiок> Будигrку ilи,гrlчоТ т,а

lotlaltbKoT ,l,Bopqggli Авдtil'вськоТ MicbKoT ра.rtи /-IoHellbKoi облас,гi, за роботу
<Зимовий лiс>>;

N4акобрей Слизавету, вихованку Jlиманського мiського I{eHTpy
tlозzrrшкirtьноТ робот,и JIимагrськоТ MicbttoT ради /]ot-tetlbttoT областi, за робо,гу
<Зимове Micтo>;

N4аксимеilко (iBy, вихOвi]}Iку гуртка <l'оI-1чарство)) f{огIецького обласного
центру ,rехгtiчtчоТ творчостi ;riтей та Iонацтва, :]а роботу <N4ешкаtrцi лiсу>;

N4алiкова Бог;lана, виховаI]ця зразковоТ стулiТ паперовоТ пласr,ики
<Паrriрус> Iiу;tигrку т}]орчос],i дir,ей т,а IонаIl,гва N,L Украiнська f[онецькоТ
областi, за роботу <<Соняlltttики));

N4апле,ttова ()лексiяl, вихованt{я С]-llсlв'янсьi<оj, cпetlia.llbt-toТ шкоJIи Jtr 41

С:rов'янс:ькоl' M'icbttoi ра.lци .ЩонецькоТ об.lrасr,i, за роботу <lI_Iкатулка>;
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N4асло Софirо, вихованку гуртка кГеоме,гричне мо/JелIоваIIня))

позашкi_lтьного навчаJIьного закладу <Станtliя юних TexHiKiB вiддiлУ осtзiти
Гlоr<ровськоТ MicbKoT ради f{онеttьlсоl'област,i>>, за робсlту <ВитиFIанка <<t-Iiч>;

N4аttкевич Ул'яtlу, вихованI(у [,ур,гка кОбразотворче мистецтtsо)
Часовоярського I {ентру диr,ячоТ та юI]аtlькоТ творчостi ЩонецькоТ об.пасr]i, за

роботу <Рiзнокольорове MicTo>;
N4езинцева IBaHa, }Кмайла €вгена, вихованцiв гуртка <Рiзьблення ПО

llepeBy)) /{сltrешького обласного i{ен,гру ,гехlli.tilоТ ,гвор.lос,гi дil,ей ,га ioнall],Ba, за

роботу <<II(и,г i меч>,
I{ay,MeltKa /fениса) вихованця ВодягtськоТ загальноосвiтньоТ школи I-III

с"гуlrеt.titз JrГs l 1 ЩобропiльськоТ MicbKoT ради ЩонецькоТ областi, за роботУ
<Козачеirько молоденький, ти ж ходи до мене. Таки BipHo люби серце мос!>;

Наупл Ki на Богдана, вихован I{я гуртка <<Рiзьб.ilення по дlереву)) коN,{унаJ{ьного

заI(ладу <С,танцiя }оних TexltiKiB м, Слов'яi{ська)) f[оttецькоТ областi, за роботУ
<Kalra>>;

Несче,ггtу N4iранлу, вихованку гур,гка <ГIаперопJIастика)) СтанцiТ }оних
TexlIiKiB управлiгrня освiти ItpaMaTopcbKclj' MicbKoT ради Донецькоi областi, за

роботу <<Bece,lra с iмейка>> ;

HclceHoK Свiтлану, вихованку гуртка <N4алюнок ,га )ItиRоIlис)) Па.гrацу

ди,гячоТ ,га юнацькоТ ,гворчсlстi N{. Гiрника !,онецькоТ oб.llacTi, за роботУ
< УкраТrrс ький натюрI\4орт>> ;

IIасвського N4ихайjIа, вихоI]аLILIя гуртка образотворчого мистецтва Станцij'
юних TexHiKitз управлiнняt освiти КраматорськоТ MicbKoT ради /{онецькоТ oб.llacTi,

за роботу <N4oc рiдне село));
11араrrцук f{ар'ю, вихованI(у гуртка <Веселка,гворчостi> комунаJIьного

закJIаду <IJолноваський районний булинок дитячоТ ,Ia юFIацькоТ творчостi>
ВолноваськоТ райогrноТ ради ДонецьttоТ областi, за роботу <Щесятиручка>;

ГIелехович N4аргариту, Iльчеllко Валерiltl, виховаItок етно-майстерrli
<<Берег,иlIя> liаtхмуl,ського MicbKclt,o l\etlтpy ,IехIliчгrоТl,ворllogтi дiт,ей т,а IоIIацтва

f|oHellbKoT об"rtас,гi, за робо,r,у <<Карпатсьlti пtrлонини));
Iiерекотiй /{ap'K,l, l]ихOванку <Зразксlвогtl художнього колективу) .арт*

стулiТ <<Ко;riбрi> IJeHтpy диr,ячоТ т,а Iо}IацькоТ творчостi MicTa Щоброгriлля
/{обропi.lrьськоТ MicbKoT раztи |{онецькоТ областi, за роботу <N4icTo в свi,гi

блакитнсlt,о мiсяt_lя>> ;

ГIестсрrriкову AHacTacilcl, виховаI-Iку гуртка <Фантазiя> Щонецького
обласt-tого палацу дlиr,яrчоТ i юнацькоТ тtзорчостi, за роботу <Коtпеня N4аруся>;

Пе,гровсьrtу Вiк,горirо, вихованку арт-ст,улiТ <<Натхнення)) Бахмут,ського
мiського IJer-lTpy техгtiчнсlТ TBop.Toc,Ti дiтей тtt кlнацтва /{oHetlbKoT областi, за

роботу <KiT CHiiкolt));
I1е,грову,По:Iirlу. i]ихова}]ку ЛимагtськоТ загальноосвi,ггlьоТ [IкоJtи I-III

с,гуltенiв jYq З Лиманськсli MicbKoT ради flонеtцькоТ областi, за роботу <<fiiвчина-

красуня);
Ilлеска.ла f{аrзиiца, вихованl{я гуртка <Рiзьб;rення по /{ереву> f{онеtlького

сlбласi-лого tlеFl,гру технiчноТ,I,вор.lggтi ;ri,гей ,га к)нацтва, за роботу, <<Hi>tcllicTb>;
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I]о/lолянсьrсу N4ариIiу, l]ихоl]аrlку I,yp,l,Ka <<Xyl{cl>ttltrl lзиlllивка> С,t,аtлiцiТ кlних

TexHiKiB угrравлiння освi,ги KpaMaтopcbt<oT MicbKoT радци fiонецькоТ сlб:tастi, за

робо,гу <I-Iабiр прихват(lк <Веселий кухар>,
Пок.lrонську Софirо, виховаFIку гуртка <Паперопластика>) Щоtлецького

об:lасного i(eнTpy Texl-ti.tt-toT творчос,ri .l_ti"r,eй та юнацтва, :]а роботу <Повiтряrrий
змtiй>>;

I Iо.lrсlзltll< Улягtу, виховаliку зразковоi' ст,улiТ <<ОбразотворIIе мистецтво)
I (ентру ,lli,t,t,ячоТ та IоIIацькоТ "гBop,-locтi ltостяtt,rинiвськоТ MicbKoT ради /[онецькоТ
областi, за роботу <<lI]ас:тиве дитинство);

ГIоrrомаренко Слlизавету. виховаI{ку Jlиманського лiцею ЛиманськоТ
MicbKoT ра.ltи /lогrецькоi обласl,i, за робо,гу <Пi,-r - душа бу,ltиллку>;

ПориLlьl<у N4арiю, вихова]l]tу l,ypT,Ka <<IOHi чарiвt.tики>> донеt{ького
<Украiнськийобласного llаJlацу ди,гячоТ i юнаlIько[ ,гворчосr,i, за роботу

пузанчик>;
11римак Катери1,1у, виховаFIку гypTкa <Чарiвники)) комунальFIого закJIаду

<Волноваський районний бу,,tинсllt 21и гяtчоi' та юнацькоТ творчостi>
I]олновасьr<оТ районноТ ради f[cllter{bKclr' облестi, зtt роботу <[Зiтаrrня з ссlлtячноТ
краТни>;

Примllк Катерину, вихованIiу гуртка <Чарiвники)) комунального закJlаду
<<Волt,tоtзаський райогrrrий будинок дитячоi та юIlаIIькоi творчост,i>
Волгlовtlсьr<оТ райоt,tгtоТ ради fiоllецьl<tlj'областi, за роботу <Зiрки на Рi:здво>.

Розу'мгtу Iiа,галlо, ]]ихоl]аItку Ольг,иt-lськоТ загальi{оосвi,ггtьоТ ш]коJIи I-IlI
сl'уt-tенiiз [Jo.1lHoBacbKoT раЙонноТ ра2lи /lонецькоТ областi, за роботу <Кажан>;

Саржевського Олексаt+дра, виховаFIця Япцпiльського навчально-виховного
комплексу (загальFIоосвiтлляt п]кола I-III ступегtiв - доrtrкiльний lлавчальний
ЗакJIад)) JIимаttсt,коi MicbKoi pa2lr-l f{онецькоТ сlблас,гi, за роботу <Берегиtля ,lticy>;

Севсlс,гьяtнову AHacT,itcilo" BL-lxot]aHliy ],ypl ка <<i-Iapo,itHi ремес-па>> районного
позаLпкi,lIьLIоI,о закладу <<Волttсlваськаl станцilt юLlих Texl-tittiB>> f{онечькоТ
обласr,i, за роботу <УкраТнський вiночок>;

Сидореt+ко Катерину, вихованку <Зразкового худо)Itнього колек"гиву)
ДизаЙн-стулiТ <Саморсlдок)) I {errTpy дитячоТ та ltlFI.]цькоi' творчостi tvticTa

l{оброгri;r.irя /{oбpoltiJlbct,t{r:lT Mict,K..ll' рi1/lи /{orlerlbKoT tlб.rtiiс,t,i. за робоr,у <Зашлок
п,rрiй>;

Сиjlореllко Насlю, вихованi{у ЯрiвськоТ загальноосвiтньоТ пtколи i-III
Стl'пенiв IIипланськоТ MicbKoT ради /lоrtецьitоТ областi, за роботу <Чарiвна
1,рояI]да)),

Сиlttlвt' CBt,eHiKl, вихованк,у гурl,ка <<Фанта,з'я> N4аrtгуцIського районного
цеI-Iтру литлiчоТ творчостi ДогrецькоТ областi, за роботу <'['асмницi BcecBiTy>l

СИСОСва Г'еоргiя, вихованця гуртка валяFIня вовни <Вовняна акварель)
Iiаtхму'гсьltог,о мiськог,о I_{егIтру ,гехl{iчноТ ,гворчостi дiтей та IoHalITBa f{oHetlbKoT
облас,t,i, за роботу <Лаванltовий захi/t>>,

Сiдаrr-r В.гIаду, виховilI{ку гур,гка <<ApxiTet<l,ypLte модел}ова1-Iня)
кому}Iальноl,о закла/_lу <Сl,анцiяr юiiих r,exHiKiB м. С;тоlз'яt.tська>> l{онеrдькоТ
област,i, за роботу <<Ita.lKa>;
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CKBopttoBy KceHiro, вихованку гуртка <ItлубОIt> Булинку творчостi дiтей,Ia юнацтва м. УкраТнсЬка ДонеItькоТ областi, за роботу кКиtця KiTTi>;
СковородкУ /]ениссi, вI4хоI]аl{ця гуртка <Техгtiчний дизайн> районного

позаrшкiЛьногО закладУ <<Bo:tHoBacbKa с,ганцiяt tоних техгtiкiв>> /{оrrецькоТ
об"гlасl,i, за диIIтих кN4агiя води <N4icbKi (эонтани>> та <Водохреща>;

Скориttову IЗалерirо, вихова}Iку закладу загальноТ середньоТ освiти I_III
стугrешiв,Nq 1] вiйськово-t]ивiльгiоТ адмil-iiстраrriТ MicTa Торецьr< fiонецькоi
облас,гi, за робо,r,у <<N4оя Зая>;

(lмо.;lllр Катерину. вихованку гурl,ка <</{ексlративно-ужиткове мистеI]тI]о)
комун.lлIlг1ОГо закладу <IJerrTp дитяtчоТ та IоI.1ацькоТ творчостi м. Слов'яrtська))
!онецькоi об-цастi, за роботу <УкраТнська краса);

Cocropy Дар'ю, вихованку <ЗразковоI"о ху/lожнього itoJleкTиBy> арт-с-гулiТ
<Колiбрi>> I_{eHTpy дитяIчоТ та юнацькоТ TBoptlocтi MicTa Щобропiлля
l{обропiльськоl' Micbrtoj' Ради f{онсцькоТ сlб:rастi, за роботу <l]iв.rина з
л]оJlошкаN,lи));

Сухову Анастасiю, вихованку гур,lка <<N.4a:rroHoK ,га х(ивопис)) Палаuу
ДИТЯtЧОТ Та IОНаЦЬкОТ творчостi м, l-'iрrrика !онецьtсоТ областi, :]а роботу
<<Соняuttlики);

Ткаченка Свгена, вихоI]анIlr1 гу,рl.ка <CvBeHip>> С.ганцiТ юних ,гехlliкiв
Костянr,ИнiвсьttоТ MicbKoT РадИ fiонецькОТ областi, за роботу <Чарiвний букет
роя{евих r<BiTiB>;

Тороус N4арiю, Трач Вiк.гораt, tзиховаrtцiв комунаJ]ьного закла/]у
<<Ур_з,чrРськlлtл заклаl] заг.альноТ серед}{ьоТ освi.ги I-iIi с,гупенiв>> N4ангуt,r.uпоТ
сслишноj Ради N4арiупольського райогlу l(оllецькоТ областi, за роботу <Грецьке
село Урзуф>;

'rугriкову BepoHiKy, l]ихованку народного худо}кнього колективу с.гулiТ
художFrьоТ виtuивки <Колорит> N4ар'Тнського районного IJeHTpy дlитяt.tоТ та
ttlнацьl<tli TBOptlocTi f,огiеttькоТ областi. за роботу <f]иптих <Кrзiти УкраТгlи>,

УниЧенl<О Анастасiю, l]ихованкУ гурl,ка <<Рiзьблення по дереву)
/{онецьксlгО обласгIirгО палаLlУ литячоТ i югrацькоТ творчостi, за роботу
<Бешкетi-tий KiT мого подвiр'я>;

Хаврель Пo;litly, виховагIку гуртка <N4а;tюrIок та живопис)) Палацу дит,ячоТ
Ia loНatllt<clT r^Bop'tocT,i м. Г'iрllика lJorIeubKoT областi, за робо,гу <<Святогiрський
лiс>>;

Харланi.леву I}iKTopircl, виховаriку заlкла/]у загальноi середньоТ освiти I-III
сr,уttегtiВ ль 10 N4иргrоградськоТ MicbKoT Ради Щонецькоi област,i, за роботу
<<N4ирноград - Itуточок HaTxHeHHrI),

чегригrу Катеригrу, виховаI{ку гуртка образотворчого мистецтва Ст,аr-rцii
юнLlх TexttiKiB управлiн1lя освir,и KpaMaTopcbttcli шлiськоТ Ради /dоrIецьttоТ областi,
за робот,у <N4альовгtичi хаr.ки>;

Чернявську Полiн1,. Пасьrсову BepoHiKy, вихованок гуртIrа <Калейдоскоп))
кому}{алЬF{ого закладУ <IleHTp дитячоi та IонацькоТ творчостi м. Слов'янська>>
Дlопецt,коТ обласr,i, за робоr,у <N4оя краТна * MorI родина));
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Llиненову Поrliгlу, вихова1IIку гур,гкtl (t]1'N4) СталrцiТ rоних техlliкiв

Кос,гянтигtiвськоТ MicbKoT ради f[огtеtlькоТ облас,r,i, за роботу <Зайченя>;
Шатiлову AHacTaciK), вихованку гуртка <CyBeHip> СтанцiТ юних TexlliKiB

Кос,гяtгt,гиt,tiвськоТ MicbKoT ради /{опеtlькоТ облrасr,i, за робо,гу <Засriь>;
I IleMlt.ltbolзy [{а,газtitо, BL]xoBaгlK\, гур,гка <<ГончарстI]о) Донеrtькоr'о

обласлtогtl цеLI,грv Text-ti.tlloT T,Bop.lgc,l,i дi,гей l,а Iонаt{,гt]а, :}а роботу' <<Х'гс'l т'и,

N4acKa?>;

LI]у;rятицьку Анас,гасitо, виховаIIку гуртка <IHTep'cpHa лrIлька))
Баtхмутського мiського L{eHl,py т,ехгtiчлtоТ творчост,i дiтей та юнаIIтва Донеt]ькоТ
облас,гi. зll роботу <<Аrlастасiя>>.

lI{србиrrу, Rirлсрiltl, l]I.1xoIJalIKy гурlка образоr,вOрчого м1.1с,гсцтва С-'т,агttliТ

к)них T,exttit<iB уtlllав.;tiнгtя осtзitи КраматсllэськоТ MicbKoT ради lIонецькоТ об;Lастi,
:за робоr,у <С i.;tьсьttий гlейзаrк>;

Яри.rевську BiKTopiTo) вихоI]анку гуртка <(>антазiя> Бiлицького
KoMyIiaJlLIIoI,o закладу заt,альноТ cepe/lгIboT освi,ти I-II с,гупелtiв JVg В

llоброгli.ltьськоТ MicbKoT ра/lи f{t"ltietIbKoT обrrас,гi, за робо,гу <<Букетик з !онбасу>.

2. I-1агороllити Iрамотами /{оIлецьког,о обласгtого центру TexHi.lHoT
творчосl,i :liт:ей та юнаLlтI]а за пiдготовкy llереможцiв та призерiв облrасного
еl,аIIу Всеукра[нськоТ висl,авки-коFIкурсу дlекоративно-у}ltиткового i

образсlтворчого мистецтва <<Зr,rаii i лкlби свiй край>> керiвниt<iв гурткiв:
At,ecIзy JIlобов, керiвI-tика гуртка <[ Iе,l,рикiвський розпис> Станцii Iоних

тех н i t<i в Кос,гя t-tт,и н iBc ькоТ Mi ськоТ ради floH е l tbKoT облrастi ;

Андреiшину N4ариI{у, вчителя Ольгиl-лськоТ загальноосвiтньоi школи I-III
с,гу гl ен i в [] o:ltto tзitськоТ рай orrH оТ ради f{o гt е t_lbKoT облас,гi .

Алriкс:сrзу IIa,t,a.ltiro, керiвttикi] l,yp,1,1{a <<Xviloя<ttя l]иllIивка)) гIозашкiзlьного
навчальFIого :]акJlад{у <<Центр творчостi ,rа /]озвi-lt-rtя вiztдillу освir,и ПокровськоТ
мicbKoT раJ{и)) ЩоttецькоТ областi;

АнL,огtенttо Лrодмилу, вчителя Jlмпiльського FIаI]чаJIьI{о-виховIIого
KoMI]JleKcy ((загальноосвi,тня tIIкола I-III стугrенiв - /tоtttкiльгtий навчальний
зtlltJlад)) JIимаlrськоТ MicbttoT радrл f{otlcttbKclT обrrастi;

ApтcMel lr<o Ка,r,ерину, l}Liи,геjlя Корсlвоярськоl,,о ltаI]LIал ьFIо-виховLIого
I(oMIIJIeKcy (заI,альIlоосlзi,t,гtя пIкола 1-1I c,t,ylteliiB дошкiльний навчальгtий
закJIа/])) ЛиманськоТ MicbKoi ради |{oHetlbKoT областi;

Архигtчеt-tко Катерину, вчителя комунального закладу <Урзуфський заклад
заt,альttсlТ ccpejllII)oT освi,ги I-III с,гуttеltitз>> N4arHt,yrttcbKoT сеJIиtl{ноТ ради
N4api у r ro: l ьс IlI(oI,o рай ону / (о н е r ib Koi' об":r ircтi ;

Бабчеttttсl Ольг1,, t<ерiвгtика гурткаt <I1алiтра> кому}{альLIого закладу
<<I]олгtсlваський районний будигIсlк дитячоi та }онацькоТ творчсlстi>
I]o.1tHoBacbKoT районноТ раltи /]онецькоТ областi;

Барагtсlва [-еr,tьiадiя, керiвI]иl(а гуртка <<Кедр> N4ангуrlrського районного
LlelITpy дитяtчоТ творчостi flогrеr tbr<oT облас-l,i;

liapaHclBa Г'еlrнадiя, керitзlлиl{а гур,гка <<Рi:зьб;tеннrI по дереву> ,Щонецького
обласноt,о IlенIру TexHi.lHoT,гвор.logr:i дti,гей,га юнаL(тва;
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Бармак Iригtу, керiвника гуртка <Itреа,гив> Щеrrтру дитячоТ т?. IоноЦIэкоТ

тI]орчосl,i м. Itостянтинiвка f,oHellbKoT областi;
Безсмертrlу lОлirtl, керiвгtика швейноТ стулiТ <N4айстриня)) Бахмутського

мiського I {ентру ,гextli.THoT r,ворчос,гi :_ti,гей ],а юнацтва Донецькоi областi;
Березовську На,галirо, керiвника гуртка <Народнi ремесла УкраТни>

Чясовоярського Ilегrтру дитячоТ та rонацькоТ творчостi f{онецькоТ областi,
Берман Т'етяну, керiвника гуртка <Умiлi руки)) N4irlbKiBcbкoгo FIавчально-

вихоt]ijого комплексу <Загальгlоосвi,гнiй навчальний закJIад I-III ст,угrенiв

доtttкiltьний навчальний заклад)) Cio,1re.uapcbKoT MicbKoT ради ЩонецькоТ областi;
Беспалу Валегlтину, керiвника гуртка <<РукодiльFIицrI) Будинку дитячоТ

творчос],i м, I]lовогро7liвка f{оt-tецькоТ об:lастi;
Бслкiну Олену, tсерiвника гуртка <<В'язання спиtlями, гаLIком))

позашrкiльного FIавчаJIьноpо закда/rу <<LleHTp 1ворL{остi та дозвiл"шя вiддiлу освiти
l1oKpoBcbt<oТ MicbKoT ради>> fiонецькоТ облас"гi;

Бtаков1, BiKTopiKl, керiвtlика гуртка кI-ончарство)) Доt-Iеl]ького обласноt,о
центру технiчноТ творчостi дiтей та юнаLIтва;

Бикову Наталiю, керiвпиttа гурткiв (ПТN4>, <Паперопластика)),
</iекора,гивI]о-у)iиткове мистеII,I,Iзо> C]TaHrtiT юIlих TexHiKiB вiйсьttово-ttивiльгtоТ
адмiгriс"r,рацiТ Micтa Toperlbr< f{oHetlbKo[ областi;

Б.lrизгtюк На,талiю, t<ерiвника гуртка <<Народна творчiсть> районного
позашкiльIIого закладу <Волноваська станцiя юних TexHiKiB>> fJонецькоТ
об;rасr,i;

Богrдаренко ЗiнаТду, I]LIи,геля ЛиманськоТ загальноосвi,гньоТ IuItоJIи I-III
ступеtriв j',{b З ЛиманськоТ мiськоi раlди f{огtечькоТ областi,

Борtлсенка Iгоряt, lсерitзгtика гуртка << Гехнiчний дизайн>> .Щонеtlького
об.пасгlоt,сl цеIJтру творчос,гi дiт,ей та IoLIaцlBa;

Брссrзу Озlену, керitзника гуртка ((ПТN4)) CT,aHrtiT юних TexHiKiB
Itостянти н i вс ькоТ MicbKoT ради /{о н ецьttоТ областi ;

Була,r,ову Г'анну, керiвгtика гуртка <В'язання гачi{ом) Будинку ,гворчостi

дti,гей 
,га к]нацтва м. N4ирноград ДогrецькоТ облас,гi;

Бурлrожан Ганну, керiвrrика гуртка <<Фантазiя> !онецького обласtлого
паJ,Iацу ltит,ячоТ i tонацькоТ твсlрчост,i;

Варrlабу OKcatty, tсерiвгtиt<аt г,ур"гка <Т'tзоlэча майс,гергtlt> позашкi.ltьt]ого
навчальtIого закла/Jу <СтагrItiя юriих TexHiKiB вiддiлrу освiти ПокровськоТ MicbKoT

ради f]онецьr<оТ областi> ;

Васи;tегtко BiKTopilo, ttepiBrlиKa гуртка <ВиготовленнrI cyBeHipiB> СтаrrцiТ
tоних r,extliKiB управлiння освiт,и ltpaMaTopcbKoT MicbKoТ ради ЩонецьttоТ областi,

Василеtrко Оксагtу, керiвttикаi гуртка кФлористика та iкиво]lис))
Чясовоярського l_{ен"гру ди,гя.ttli'l,Li tоt{ацькоТ твсlрчсlс:тi /IoгrerIbKoT об;lас"гi,

IJиннltк Тетягtу. керiвгtика гурl,ка </_\екора,гивно-ухtиткове мистецтво)
закладу заt,аJlьноТ середньоТ освiт,и I-II1 с,гугrенiв ЛЪ 20 вiйськово-цивiльноТ
адмiгriстрацil' MicTaT'орецьк fdоrIецъкоТ областi;

Brattot-palloBy АrlлIу, керiвl]ика гур,гка <Художня KepaMiKa> CтaHltiT юrlих
,гехнiкiв 

управJliнняt освi,t,и KpaMaT,opcbl<oT Micbt<cli ради ЩонецькоТ обlIастi,
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Вишнсвську N4аригtу, керiвника гур,гка <LIарiвники)) комунального закладу

<Волновасl,кий райогrний будинок 21итя.tоТ ,га юнацькоi творчостi>
}]олноваськоТ районноТ ради /]онецьксli областi;

Г-аврилову Наталrо, вчиl,еJlrI Водянськоi загальноосвiтt-tьоТ школи I-III
с,гуrtенiв ЛЪ 1 ] fiобропiльсt,коТ мiськоj'ра.ци fl'сlнецьttоТ областi;

Гаврилкlк Яну, вчитеJ]я РубцiвсьttоТ загальtlсlосвiтi-tьоТ шtколи I-1II ступегriв
ЛимаllськоТ MicbKoT ради f\оttецькоТ областi;

Ганiсву Оксану, керiвника <Зразкового художнього колективу> дизайн-
СТУДiТ <Самородок)) IleHтpy дитячоТ та IонацькоТ твсlрчостi /{обропiльськоТ
MicbKoT ради /JогrецькоТ обласr,i;

I-апссву Iриллу, керiвника I,yp1^l{a кФаiгt,газiя> Мангушського районного
tleHTpy литячоТ тI]орчосl]i fioHerlbr<oT област,i;

Герасименко Олену, ttерiвника гуртка <N4истецтво нашого народу)
КОМУF{аЛЬНого закладу <ВолноваськиЙ раЙонниЙ будиrлок дитя.tоТ та тоrтацькоТ
1,во рч ос],i >> B cl.lr H o Bac l,Kcll' рай онн сlТ ра.ltи / {cl r r e rlbKoT обл ас,гi ;

[-Hll.ttиLlbl{y Свгенiло, ксрiвьlика r,ypT,l<iB <<('yBeHipl+a майсr,ерня>>,
<<Образо'l-ворчс мистецтво) ltомулtаJIьIIого закладу <Станцiя к)них TexHiKiB м.
С-цов' ягtська> /]онецькоi областi ;

Гни:tиt {ьку Свiтлану, керiвника гуртка <Щекоративно-ужиткове мистецтво)
комунаJ]ьного закJlа/цу кI{ентр ди,t,ltчоТ та юIIаIIькоТ творчостi м. Слов'яt+ська>>

/{оttешькоТ областi;
Горнос,га;tь Ва.lrентиt-tу, 11ер|вr-{иttа I,ypTKa <Вигот,овJIення cvBelTipiB>

fiонеrцького обласного tIeHTpy технiчноi,гворчос,гi дiтей та Iонацтва;
l-Орячову Катериьту, керiвника гуртка <Паперопластика)) !онецького

обл ас Hclt,o центру т,ехгIi,tноi',гtзорчосr,i ;tiTe й та Iсl Ij aI lTBa :

['руrшу ();leKcalll1pa, t]чиl еJlrl Яков.ltiвсt,t<оТ загаJlьtIоосlзiт.ньоТ lilIiоJlи I-III
ступеtliв СолlедарськоТ плiськоТ ради f{oHellbr<oT об;rастi;

ГУлясву Свiтлану, керiвтlика гуртка <Виготовлення iграшок-сувегriрiв>
позашкirlьIIого LIавчаJIьного закладу Стагtrliяr }оних TexHiKiB /]ружкiвськоТ
п,liськоr' раjiи /{онецькоТ областi ;

|-Утrrиrt ()льгу. rtерiвIIиliа <<Зраiзlсоtзог,сl художIlього коJlективу)) гуртка
<N4'яка iг'рашка> позаtшкi:tьноI,о I-IавчаJrьI-Iого закJIаду IleHTp дитячоТ та
юнацькоТ творчостi Щружкilзськоi MicbKoT ради ЩонецькоТ облас,гi;

f]емчегrко Iрину, вчителя Лиманського навчально-виховного комплексу
<Загальltсlсlсвiтня школа I-II стугtеtлiв - дошltiльгtий навчальний заклад) JVч1

ЛлtманськоТ MicbKoT ра,rtи fiotteltbt<clT облас,r-i;

!енисеttко Iрину, вLIи,геJlrl I-{oBoтpoTrlbKoT загальн()освi,гньоТ tпI<оJIи 1-IIl
ступенiв JYc 4 I]олноваськоТ райогIноТ ради f{онецьксlТ областi;

fiiДеr-rко N4арину, керiвника гуртка <Itалейдоскоп)) комунальFIого закладу
<IJегrт'р /1и,гячоТ та IoIJaI{bKoT тtзор.tостi м, С:rов'яlнська> /_{онецькоТ об:iасr.i;

/{ОРОхОву Свiт,лаrrу, кс,рiвниt(а г),ргl(а <<Образотворче мистеIl1,во))
LlясОвоярськ()г() I_(er,rTpy ди,гяi.lсli'тil lol{allbttoi' ,t,tзорчос"гi 

l{огrецькоТ област,i;
/{Уr'иrrоrзу Ва;lенr,илrу, керiвника г},ртка (((iyBeHip> СтанцiТ юних TexHiKiB

КостяtнтинiвськЬТ MicbKoT ради /JонецькоТ обrrас,гi;
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Сфагrову I{аталIо, керiвника гуртка <Iг,рашковий cBiT> Булинку дит,ячоТ

тI]орчос],i м. FIовогродiвка fiонецькоТ област.i;
}Куйr<о JIiлirо, керiвгtиt<а с-гудii'образсlтворчого мистеIlтва <<Берегиня))

rtoзcutll<i.],lblIOI-o ItавчаJlьlIоl,о заI<JIа.rtу <<I |errгp i't]Opt.loc,I,i ,га ltозtзi.;rля вi/tдi.ltу освi.ги
Покровсr,коi MicbKoT ради> f{онецькоi обlrастi;

}I{уtrlавльову Свiтлаrrу, керiвника гуртIiа <Орiгамi> позашкiльного
лlаlвLlальIjIого закладу Стагrцiя Iоних техгriкiв fружкiвськот Micbltoi ]эади
/{о гrе цьltоТ сlб:r ас,гi,

ЗасяIlIt,вовк Галину, l<ерiвника гуртка <Народна ,гворчiсть> позапlкiльного
Fl.}вtлальIIого заклаДУ <Центр TBopt{ocTi та дозвiлля вiддiлу освiти Покрсlвськоi
MicbKoT ради)) ДонецькоТ областi;

Зво.;iiнську Bipy, керiвника гуртка <<ГIаперовi фантазiТ> N4ар'Тнського
paйclt-tHot о I [ен,гру ;1и,гяtчоТ ,га tоL{аIlькоi'r,ворчос,гi f]or-ret(bKoi обrlастi;

Iвагlецl, Олеrtу, керiвгtикtl гурl,ка <КреативIlе рукодiлля,> Булигrrtу ди-гячоТ
та Iонацькоi TBop.Tocтi Авдiiвсько[ MicbKoT ради l{огrецькоТ облrастi:

IBaHoBy Анну, керiвltика гуртка образотlзорчого мистецтва Станцii кlних
тсхгl i t<i В yrTpa вл iH ня clc вiтИ ltpaMaTopcl,KtlT Mi с ькоТ ради f]огтецькоТ областi ;

IBattoBy I-atttty, lcepiBtrиKil I,vp,I,Ita <<N4a:rKlIIOK 1,а живоIlис> IIallarly 2дит>l.tоТ r,a
KlHartlbкoT,гI]орчос,гi м, Г'iрrзиrtа /{олrецькоТ oбrIacr.i;

lВаttс'lгзу Т'ап.lару, керiвника I,ур-гка <<Креаr,ивне рукодiл.lut>> Станцii К)них
'ГехrTiкiВ вiддiлУ освiтИ f{обропiльськоТ пцiськоТ Ради /]онецькоТ областi;

Iitсlземtlеву I-Iаталitо, KepiBllttKa гуртt(а t<N4алюttок та }киl]огIис)> l{ен.гру
1iитяtчсlТ ,l,a юнацьКОТ r,Bopчocr-i вiйськово-llивilrьноi алмiнiстрацiТ мiс.га Торецък
f{онецl,ксlТ областi;

КаДагrцевУ олену, керiвrtика гуртка кРуко:tiльIIиIlя)) комунального закJIаду
<N4iський L{егrтр Hayкoвo-тextli.tHoT TBop.toc'r:i у.lцiu"ькоi молодi шл. N4арiуllо:rя>
/{онецькоТ обllacl i;

Iiазмiрчук Jlrtlдмилу) вllителя JJимаrtськсll' зага.llьлtсlсlсвiтньоТ шкс1.1ти I-III
c,r,yltertiB ЛЪ 5 JIимагtськоТ плiськоТ ра/tи /lогrеrlькоТ област.i;

Кайrгорсlдова Костян,I,ина. вLIи,I,еJIя Лиш,tаi-iсl,коТ загальноосвiтньоТ tпко.llи I-
III ступеrriв JYg 5 Jlимансьltоi MicbKoT ради f{огtецькоТ областi;

i{алir,аrеtзУ ()ltегIу, керiвгtика гуртка <<ГIапероIljiастика) f{онеllького
обласгtсlt,о цен,l,р\/ ,гсхнi.лl,iоТ r.гзсlрчос-r.i :-ti,r.ей 1.а ю[lац,гва;

Калiлх<есrзу Вiкторiю, вLtl,l,геJlrl Jfиманськоi заг,а-цьноосвi,гньоТ шко.llи I-III
ступеttiВ ,Nq 2 JIимашськсlt'мiсi,коТ Ради f{oHetlbttoT областi;

Кирlrк Jlкlдlмилу, керiвника зразковоТ сL,улiТ <Образотворче мис.гецтI]о))
L{eHTpy дит,ячоI та юнацькоТ r,ворчос,гi м. ltостяri,гинiвка ЩонецькоТ oб-lracr.i;

Кирилrовську Олену, вчиТс,jIя загальпсlсlсвiтньоТ шксlли I-II ступеr+iв л! 4
N4и pl rоградс ькоl' м icb коТ ради /{tl гл с tlbKoi обл acTi ;

Кириченl<о I-Iа,галlсl, керitзника l,ypтKa <N4укосолька> Булинку дитячоi'
1,Iзсlр,-1ggl,i м. Новогродliвка f{огtецькоТ облас.r.i;

ItiMepiHy Ал-тту, керiвt-tика <Народного худоiI(нього колеItтиву студiТ
образtlтвОР.,tсll,о N,lис,геIl],l]а <<Фаtrтазiя>> l [егr],ру дитя.rоj' r.a юнацькоТ т,ворчос.гi
rvr. l{oбpotti.ll-,lяr flоброrri.;IьськоТ rцiсьt<tli' раL,lи /1oHertbKoT обласr.i;
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КлебУ Ал:rу, вчитеJlЯ В i;lbHeгtcbKoi' зага:rьгltlосвiтгtгti,оi школи

Волноваськоi районноТ Ради {онецькоТ областi;
I-III стуrrенiв

Климеt]ttа N4аксима, керiвника гуртка <[IаперопJIастика)) комунального
ЗаI(ЛаllУ KCТaHtliя tolIИх't'схгtittiв lv. Слов'яIIIська) ДонеtlbKoT облrас.ri;

Iiлименка Серr,iя, ttеlэitзниt<а гур,гка <<Ксlнструюванtlя трансгlор.гноi.гехнiки>
комуlIаJIьI-Iого закладу <Стагrцiя юFlих TexHiKiB м. Слов'янська>> /{оrrецькоТобластi;

Кобзсrзу Олену, керiвника I.ypTKa
позаtuкirtьного навчальFtого закла/iу <<C-r.aHtlirt
[-IoKpoBcbKoT MicbKoT ради /{oHct_tbKtlT обласr.i>;

ковалегrко BikTopirtl, керiвгtика гуртка
обласлlог,о палацу дитячоТ i тонацькоТ творчостi;

Кох<ухову Тетяrну, керiвника гуртка
комуrrалЬIjогО закладу <С'r:апцiя ю1-1их TexHiKiB
обласr,i;

<<Геометричне мо/_{еJIIова],Iня>
Fоних,l,exHiKiB вiдlдi,гlу осtзiти

<Бiсероплетitlня> fiонеtдького

кRиготовлення cyBeHipiB>
м. Слов'янсьttа>> f]онецькоi'

Itо.;rбас1, Тетяну, вчи],еJIя закJlа/]у загальноТ середньоi освiти I-III ступенiв
J\b 17 вiйськово-цивiль1,1оТ адмiнiстрацiТ MicTa Торецьк !онецькоТ областi;

Колодочttу tsiталiну, керiвника гуртка <I'ончарство> комуIJальFIого закладу
<Стан r tiя }оFIих Text-t i lti в м. Слов' яtнс ька) /{oHet 1ькоТ облас.r-i ;

Ко:lоr,ову Iрин1,, керiвt+иr<а c,r,y;:tiT <<[1arlipyc> I1а.irацу ;]lИ'ГrIЧОi r.a кlгiацькоТ
TBopr{ocTi м. I'iргrика /{онецькоТ облrастi;

ltоJlпак O.1letly, керiвника гуртка <N4айстерня умiлих ручок) Бiлиrдькоi
загальноосвiтньоТ школи I-III ступенilз Л9 10 fiобропiльсьi<оТ MicbKoT Ради
дсlгtеt]ьксlт областi ;

Коноtзалсlву Теr,яну, l<ерitзttика I.ypTrra <Фант.азiя> позашtкi,rlь{jоI.о
гlавчальгlоI,о зак"гIа2lУ <<Lderl"t,p .гвоl]llос.гi т,а дозвirr;lяt вiддi.lrу осlзiти ПокровськоТ
м icbKoT радtи> /loHe1_1bKoT облас.r:i;

Кочrrеву Свгенitсl, ltерiвника гуртка <Фагrтазiя> N4ар'Тнського районного[{егrтру лит.яlчоТ .га юнацькоi' r.ворчос.гi fiогrецькоi облrастi;
KpaBrtoBy Тетяну, вчитеJlrI Лиманського наВLIально-Вихоtsного K.MIlJle*cv

<<Загальtiсlсlсвiтгlя школа I-II ступеtiitз - дсlшкiльt-tий навчальний ,.;";;r; лr;-i
Jl им анс bKoj' Mi с l,KoT ра:lи !{огIецькоi облас.гi ;

КРаВЧеНКО ОЛЬГУ, КеРitзНика гуртка <ГIапероrlJrастика)> CTaHr{iT юних,гехiriкiв 
1,tlравлirrня освiти КраматсlрськоТ MicbKoT Ради {онецькоТ областi;

Крас1,1льнiкову Jlкlдп,rилу, ttcpiBttиtta гуртка <<l Iародоз[Iавство)) i_{еrr1ру
1,уризму l,a кра€]зLIавсl,ва у,iгtiвськоl'мололi ttlicт,a l]обропiлля /]онецькоТ об:,rас.ii:

Красно1,1iвцевУ Ольгу, керiвника l,ypTкa <<tекоративно-образотворче
мистецтво>> комунального закладу <Стаr-Iцiя Iоних TexrriKiB м. Слов'янсьt<а>
f{онецькоi областi;

Кузнеrцоrзу F{ата:rю, керiвгtика l,yp,1-1<iB <Iн"гер'срна J]яJIьi{а)), кI]овгtягlа
аIiварель> Бах'tутсьi{оI,о п,tiс1,1<ог,о L(енгру ,гехнiчгrоТ 'гвор.169,тi дi,тей т.а I,oHaLiTBa
/]оrtе uьксlТ об"lrа cTi ;

кузьмiгlу Вiолетту, керiвника гурl,ка кчарiвний бiсер> Станцiт Iоних
TexHiltiB ВiдlдliлУ,освiти flобропi.ltьськоТ MicbKoT ради tонецькоi облас.гi;
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ItуrIiнчеНко ()льгУ, керitзttИка гуртка <<LIapiBHa гIавутинКа> 1_{ен,гру диT,ячоI

та Fo[tallbKtli творчостi Кос,гянтигtiвськоТ MicbKoT ради loHettbKoT ОблаСТi;

Itуркчi 1'етяt-tч, керiвгlика гуртка <<Фiтодизайн> Ве:тиконовосiлttiвсЬкоГО
IlerrTpy ltи,гяtчоТ та Iонацькоi ,гворчосr,i ВеликоFIовосiлкiвськоТ се"цишlноТ раДИ

ЩонеtlькоТ областi;
Куruiя IЗолодимира, керiвttиtса гур,rl(а к[Огrий худо}кник) Щоt,lеЦЬttОГО

обласного палацу дитяlчоТ i юнацькtli r,вilрчостi;
J-[аrзrrlуr< JIарису, l]t]tи,ге_rtri Бересl,itзськоТ заI,альноосвi"гньоТ ШlкОJIи I-II]

стугlеt-liв Соле,llарськоТ MicbKoT ра2lи Донеt{ькоТ областi;
JIазареву Ягtу, керiвл-Iика гуртка <Початкового технi.tного моделIовi]I{ня

моло/]lliих школярiв> райоrrного позашкi"llьFIого закладу <Волноваська 0танЦiЯ

юних TexHiKiB>> f[oHerlbKoT облас,гi ;

Лаrrr,сву Т'е,гяну, керiвника гур,гкiв <N4аrtьовнича фан"газiя>), е,гно-майст'ернi

<Берегиня> Бахмутського мiськогсl I_\eHTpy техгliчноi творчостi дiтей та ЮнаЦТВа

Донецt,коТ облас,гi;
JIенко lрину, вLIителя Бi:lиltькоТ загальгtоосвi,гньоТ tпколи I-III стУпенiв

ЛЪ 10 Щобропi;тьськоТ MicbKoT ради dонецьксlТ областi;
Леогt,гьсву ()льгч, керiвник.1 гуртка <<It"гrубОК> Бу.uинку творчостi дiт'ей Та

rона1l1,ва м. УкраТнська f{онецьitоТ областi;
Лехтillу Олену, керiвниltа гуртка <Умiлi ручки> Тарасiвського наi]чалЬНо-

виховгIого комплексу I-II I ступеltiв IллiгtiвськоТ сiльськоТ Ради
ltостяrt,гl.tltitзськог,о райоrту l{or ler tbKoT об;rас,гi;

Лисенксl Надiю, вчи],еJlrI fру-жкiвсьr<оТ загальноосвi,гньоТ IIII(оли 1-III

ступегtiв ,NФ 1 ЩрухскiвськоТ MicbKoT ради ДонецькоТ областi;
JIиr,виll fiгIу, керiвгtика гуртка <N4одуrrьпе орiгамi> CTaHtIiT }Огrих Техгliкiв

вiztдirIу сlсtзi,ги /]оброrriltьськоТ MicbKoT ради f]оl,tецьl<оТ облrастi;

Jlук'янчеi-iко ЗiнаТ;lу, керiвниl<а гуртка <Барвiнок> Булинку дит'ячоТ f'a

tollatцbKoT творчостi АвдiТвськоТ MicbKoT ради fJоrlецькоТ областi;
Лукашевську Олену, вчите_lIя ГIарасковiТвськоТ зага-пьгtоосвiтньоТ t-ttко;tи l-

lII cTylleHiB С]оледарськоТ tlicbKcrT ради ДоrtеtlькоТ облас,гi,
JIяlrr Ольгу, керiвгtика гуртка <I]иготовлеFII{я iграшок-сувенiрiв>

Чяiсовоярського L{errTpy /tи,гячоТ 
,i,a ioltat{bKol' ,гt]орчо0тi 

/{orreirbKoT областi;
N4азil:i Вiолrе,гту, керitзгtика <Зразкоl]ого хуl]ох{нього колектиI]у> арт-стУлiТ

кItолiбрi>> I {егrтру ди,гrtчоТ та K)HaI{LKoT т,ворчост,i м, Щоброгliлля .(обропi.lrьськоТ
mr icbltoT радtи /]oHet{bKoT областi ;

N4aKoI,otl О_rrьгу, t]чиl,еJlя РубrtirзськоТ з?г?льноосвi,гrrьоТ шrкОJIи I-III

стуIIенiв JlиманськоТ плiськоТ ради floгreltbKoT об'llасr,i,
N4apKir+y Нелю, вl{ителя ЯковлiвськоТ загальноосвiтньоТ школи I-IIT

cTytlettiB Соледарськсli MicbKoТ ради fI,онецькоТ областi,
N4а,т,iошlку ()леrrу, вчитеJlя закJIаду заI,аJIьI]оТ середньоТ освiти I-III ст'упенiв

,\Г9 i0 N4ирноr,радськоТ MicbKrlT ради f{orlerlbKoT облас,гi;
N4axiTKa f\митра, керiвниltа гуртка JIиманського мiського I_\еrI'гру

позаrп Ki.lt ьноТ робот,и ЛиманськоТ пц i ськоТ ради /]оr-rецькоТ облrас,гi ;
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N4е;tьttиl< €-iзгенiло, вLIитеJIr] Водяrtськот загальLIоосвiтгlьот шкоJIи I-IlI

с,гугtенiв J\b 1 i /[обропiльськоТ MricbKoT ра:rи /lонечьl<оТ обласr,i;

N4и:ttclTttttoBy N4apI,1tly, ксрiвtrика I-)lrTKa <I]иготовлеItI{я cyBcIlipiB>

f;онеi{ьl<ого обласного центру "t,ехt,tiчноТ,гворчос,гi дiтей ,Iа lонацтва;

N4iporrrHiLIeFIKo Валентину, вчитеJlя Т'ергriвського навчально-вихов}Iого

коN{плекоу ((заl,альноосвiтня школа I-III с,гупегtiв - дошtr<iльний навчальний

закла/])) J[имrrtлськоТ мiськоi раtли ДоltсцьttсlТ областi l

N4ixillt,clt])' ().lrelly, rcepil]lIиKa I,yp,I,Ka <<Чарit]Lltiця)) C]Bi,r,.lro;lapcbKoгo l{енrру

ди,гяtчоТ,га K)HaI(bl<oT твсllэчостi /_\огrеt{ькоТ обlrас,гi;
N4орсlзову Олену, керiвника гуртка <Художня вишивка)) СтанцiI ЮНИХ

,гехttil<iв 
угlрав;ritttrя освiти Itрама,горськоТ Mict,itoT ради f{otletlbKoi облас'гi;

Му*у BiK,r,opiKl, керiвниI(а стулiТ образотвс)рLtого MLtcTeI{TBa <<Llарirзний

олiвеtlь>> гtозаtIiкiльног,о tlaBчaJtb}IoI-o заI1JIа./Iу <<I \еr-I,гр тtзорчос,гi та лозвi:rляt

вiддiлу tlсвiти I1oKpoBcbKoT MicbKoI ради> f{онецькоi областi;
N4yxY Iришу, керiвtлика гуртIiа кВиготоt]JIеIJня cyBeHipiB)) закладу загальноТ

середньоТ освiти I-III стугlенiв ЛЪ 20 вiйськово-ttивiльноi адмiнiсr"рашiТ MicTa
'l'opertbK 

ДоttеtIькtlТ областi ;

l lebt.teгtKo Агr,r,огrirrу, кеlэiвtItлка зрiiзttовоТ с,гу,,rtiТ llaIlepoBoT гt.ltас't'l,tки

<ГIаrriрус> Iiу:rинку Tl]opLIOc] i :ri,гей ,га iонаI{,гва м. УкраТнська ЩонецькоТ
облас,гi;

. I-IecTepeFlKo Jlарису, вчитеJIя ВолноваськоТ загальноосвiтньоТ школи I-III

c,i,\, I I e I r i B JYq ] I] ol r FIoI]ac I)KoT paii o l l l roT ра:tи / iorTel lt,KoT об"lrас,тi ;

I{ечасtзу ();tегtу, вLtи,lе.]lrt Сrаролубiвсt,кil'i зill,a-ilbHtltlcBiTHboT IuкоJlи I-II]

стyгtеl-tiв [lсршсlтравtlевоj'райоlttrоi рtlilи /]ottctlbt<clT областi;
IIс2lс.ltяiсву Itатерину, ttepilзi-tиtta гуртка кl'ончарики> I-{eHTpy дитячоТ та

юIlаtlькоТ творчостi м. Itос,гяlн,гиlt i tзка Донецr,коТ областi ;

HiKo.1tatc:HKa О;tега, itерiвt-lика г},ртка <Обробка /IеревиI{и на 'гокарrIоМУ

BepcTciTi>> коN,lуI{альFIого tаlltJ]аilу <С'таrrltiяr юrIих Texгlit<iB м, Слов'яttсЬКа>>

/_1огrеr tbKoT об.lrас,гi ;

I{iчiпорову Ларису, керiвника гуртка <<Пагlеровий cBiT> Булинку 2цитячоТ

твOрчост,i м. IIовогрсlдiвкаr f{онецькоТ об.lrастi;
IIовикова Анаr,олiя, ttеlэiвгtика гуртка <ВиltалiоваI{Ilя)) С,гаромлигtitзського

I_(еrr,гру itи,гячоТ 
,l8 IоIJ?l{ькоТ ,t,всllэ.-tос,гi 

/{oHellbt<oT обласr,i;
Овчаренко Теl,ягrу, керiвгtик.1 гур1,1ii] <<l]иl,tl,t,сrвленнrt cyBeHipiB> floHerirlкoгo

сlбласirого L\eFlTpy ,гехнi.лнсlТ творчостi дir,ей та tоFIацтва;
()зерову JIюбов, керitзника I,ypтKiB <Сувегriр>, <<Етнодизайн>

Свi,r,lrодарського I{eHTpy диl,ячоТ,га юнацькоТ,гворчостi |loHet]t,KoT областi;
()стапегtксl Jilсl::1п,tилу," 11L:рiвtIика I },llTl(li <<liсрс,гигIяt>> С]вiтлсlдарського

Ilегiтру JtитячоТ та IоlltiцькоТ творчостi /{оlrецькоТ областi;
(),r,rrяrкirrу Свiтлану, керiвника гуртка <CyBeHip> СтанцiТ юних TextliKiB

Itос,t,яt гtти н i в ськоТ Mi с t,KoT ради fi онецькоi о б"lr acTi ;

ГIавлоrзу AHiry, вчитеJIя ВолодимирiвськоТ загi}льLIоосвiтньоТ tl]коли I-II

с"гу tt е л t i tз С-' оrrеларс ь коТ Mr i c bKoT ра,ltи 7|{o t t e t t b t<oi обrr аrс,гi ;
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Паска_гt ()лену, кеlэiвника гyp,I,Ka <Всселка творчост,i> комунаJIьtlоГо
закладу <Волноваський районний будиr+ок дитячоТ та юнацькоТ творЧOqliР
ВолноваськоТ районноТ ради Донецьrtсii облаотi;

IIаш{енко Тетягlу, ксрiвлtика г,ур],i{а ((Вi,ц умiнrtя до майстерrтостi>

fобропi.llI)сьliого наI]чально-виховtIсl],о Ko]\{llJlclicy <<Сttеt.liа.ltiзована шко"rlа I-Ii]

с"гуttенiв ДГq 4 з поглиблеFIим lзивчеFlllrl\.,l окремих предмет'iв - дошtкiл],IIИЙ
I-Iавчальний заклад> ЩобропiльськоТ п,t icbKoT ради ЩонецькоТ областi ;

Передерiй Аллу, вLIитеJIя Бiлиl{ького комунаJIьIjIого закладу заг&льНоТ

cepellнboT ocBiTta I-II ступенiв J\Г! 8 ,Щобропi.ltьськоТ MicbKoT ради ЩонеtlькоТ
обл асr,i;

ГIсрс:tiIiкас Ссрг,iяt, Bttи,i,e:lrI С.ltов'яltськоТ спецiалt,ttоl' шIколи ,\Ь 41

Слов'янськоТ ш,tiсbr<oT ради /{онеlцькоТ областi;
I1ерurиrrу N4аринlr, вчителя комунаJIьного закладу <N4ангуulсьtсий огtt-l1lний

заклад) з&гilлi,ноТ середньоТ освi,ги I-III ступенiв> N4агrгушськоТ селиrцшоТ ради
N4 apiy п c1.1 l ьс ь ко го райоIjу f{o гI ець rtoT обл acтi ;

Пе,гренко Iрину, керitзгtиt<а гурl,ка <<I-еомеl,ричне моllе-пюваннrI)) СтанцiТ
lсlIIих техгtiкiв вiйськово-цивiльноТ адмiгtiстрашii MicTa Т'орецьк ДонецькоТ
областi;

Пе"грегIко Тетяну, керitзника гуртка <IOr-ri чарiвники> Донеl]ького
обласного IIaJIal{y дtит,ячоТ i югrацькоТ r-rзорчсlстi;

[Iетрукович Ba.lтet-lTиtly, tJчиl"еля Ярiвсьr<оТ загальгtоосвir,ньсrТ школи I-III
c,l1,гtelliB JIиманськоТ MicbKoT ради fIонецькоТ областi;

Пимоttову Те,гяну, керiвника <Зразкоl]ого художнього коJIективу)) гуртка
<N{о;lе.lrtова}]FIя Tсl конструIOванI{я одягу) позаt-t-tкiльного FIавчального закладу
I{erlтp /1tл,t,ячоТ 

,t,a KlHat{bKoT ,1,l}opll9g,,,i /{ружl<itзськоТ MicbKoT ра;tи f,огrеtlькоТ
об.I;.rс r i.

Il"гIкlrцiлi HaTa:tiro, керiвника I,ур,fка <Чарiвгrа намисl,инка)) /Jоrrеuького
обласttого палацу дитячоТ i юнацькоТ творчостi;

Побережrlу Ольгу, керiвt-tика гурткt1 <ГIрирода та ,гворчiсть> Бу;iинку
11и,1,1tчоТ 

,га юr{ацькоТ творчос,гi АвдiТвськоТ MicbKoT ради ДонецькоТ облас'гi;
Ilозднllкову Анжелу, ксрiвt-lиl<а гур-гка <<'rехнiчнпй дизайн> CTarTltiT tоних

,гехt-tiкitз вiйськоtзо-цивi.llt,лtоТ алмiнiстраrliТ Micтa]'орешьк ЩонеtдькоТ облас,гi;
Полову Iрину, керiвtlика зразковоt,о гуртка <<N4'яка iграшка> I_I'еrrтру

ди,гя.tоТ ,l,a Iонацькоi ,гворчостi Itос,тяtнт,инiвськоТ MicbttoT ради Донеrtькоi
облас,гi;

По.llукес:ву N4арину, керiвгtика l-ypl-Ka <Веселlка> Новот,роТцькоТ
:]аI,аJ]ьI{о(lсtзi,гньоТ IлI{оJIи I-iII ступегtiв Л9 2 RолноваськоТ районноi ра.ци

/{онецьttоТ областi;
IIолякову €:iвгеt-lit<l, вчителя Бiлицькtlг,о комуF{ального закладу загальноi

cepejIHboT освir,и I-1I cTytlet-liB ,\Г9 В f;оброгti"цьськоi MtcbKoT ради f{orleшbKoT
обласr,i;

IIреобраlкенську Ольгу, керiвttика гуртка <11ершочвiт> f{онецькогс>
обласного [IаJlацу дитячоТ i лолtацькоТ творчос,гi;
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11риrrlегrу Нат,алiо, керiвtlиt<а гуртка <<ВиI,о,говJIення сувегriрiв>

гiозаrшкi;tьного навчального закJIа/(у <Ст,анIliяt юних TexHiKiB rзiддrirrу освiти
Покрсrвсьt<сlТ MicbKoT ради ДlоrrецькоТ областi>;

Рижих I-Iаталitо, керiвника гуртка <Технiчний дизайн> Доt-tеl]ького
обласгtоi,о tIeHTpy технiчноТ,гворчосr,i :riтей та IoHaIITBa;

PorKItettKcl Олену, керiвIлиttа гуртка <Технi.tний дизайн> Щонецького
обласллtlго цеI-Iтру техt-tiчнсlТ творчост-i дiтей та IоiIацтва;

Рошцеllсьl<у Свiтлану, вLlи,ге:lя JIимаI-Iського "llil{elo JlиманськоТ MicbKoT ради
/loHeltbKclT областi;

CaBirra N4аt<сима, керiвника гуртка <Випалювання п() деревиrri> /]онецького
обласгtоI,о палацу дитяtчоТ i юлtацькоТ t,ворчос,гi;

CaBiHy Наталiю, керiвниt<а гурl,i{а <<Хулоrкня виIпивка)) flонецького
обласног,о IlaJIaI(y llитячоТ i юнаtiькоТ r"rзорчостi,

CBcTiKoBy Анну, керiвника гуртка <CyBeHip> Станцii Iоних TextliKiB
Itос,гяt гt,гt.l гl i вс ь коТ м i с ь кoT ради Дон ець коТ сlбrrастi ;

Севост,ьянову N4арину, керiвника l,ypl,Ka <<Народнi peMec:ra> райогtного
псrзашкirlьного закладу <<I]олнtlвасьltа стаrtцiя Iоних TexHiKiB>> ДонецькоТ
обlrас r,i:

Семir<оз Оксану, керiвника гуртка <Rиготовлення cyBeHipiB> Щонеrцького
обласного LleFITpy технi.лгtоi творчостi дi,гей та Iонацт,Iза;

Сс,ргсс,ву Олену, керiвникtl гуртка <<Виг,отсlвлен}Iя cyBeHipiB>> закладу
заг,альгtоi cepei{IJboT осtзi,ги I-IIl сr,угrенiв JtГ9 lЗ rзiйськово-rlлtвi;lьноТ алп,riнiст,рацiТ
мiс,га'rорецьк /JoHetlbitoT об;rас,гi;

Сиtrельгlикову Iриrrу, керiвника гуртIrа <N4алюнок та живопис) Палацу
дитячоТ,г0 }оLIзLILкоТ творчостi м. Гiрrrика Донеtlt ко[ областi;

L-ироr,енко Свi,г"ltаtIу. вtlиl,е;lяr IIIаrt:lриl,о.ltitзсt,коТ загаt.ltьгtоосвi,l,ньоТ lIiкоJlи
I-1 I I с,гуr leHi в JlиманськоТ м icbr<oi pa/]tl l{oнеr tbr<oT облacT,i ;

Солtlплl<о l-алину, керiвгtиt<а гуртка <Ilаперопластика)) Донецьkого
обласног,о цеIIтру техt"tiчгtоТ творчостi дi"гей та IоLIацтва;

Сiо.ltяtнову Людмилу, керiвника гуртка <Виготовлення cyBeHipiB> закладу
l]0гзльноТ середFIьоТ освiти I-III сr,упенiв Лg ]6 вiйськсlвсl-t]ивiльгrоТ aдMir,ricTpcrчii
MicT,a'I'opet{t,K flortertbKoT обласr,i;

Сlоrдьк1, Ipl,Tгly, керiвллика I,ypтKa <L-'вiт руr<одiлля> Щонецького об"llасноi,о
l]aJ"Iaцy диr,ячо[ i rонацькоТ творчостi;

Старовойтову I,-lа,галiю, ltерiвника гурткiв <(Dлористика i живопис>>,
<Образо,гворLIе мисl,ецтво)) CTaHrtiT Iоних r,extIiKiB tзiйськово-tlивi:lьноТ
а2lм i н i с,грацiТ м i с,га Торе ць r< /lо н е t ib коТ об.lr acTi ;

Степансlву Япу, вLlителя Слсlв'янсt,тtоТ загальноосвiтtльоi школи I-III
ступенiв ,Ns 9 Слов'янсьttоТ MicbKoi ради f{огtецькоТ областi;

Сr,рат,lrлаl, Ольгу, керilзгtика l,ypTi{a <<N4оде.irюваIIня iграшок-сувегriрiв>
f lоrrеrtьr<огtl tlбласного Ileнl,py ,гехгtiчноi'т,всlрчос,r,i ,,li,r,ей "га }онаIl,гва;

Стреllьцсlву OлeHy, керitзttика r,ypтKa <<I]игtl,гtlв.цеFlllя cy,BeHipiB>> flоIIеt_цькогсl
обrlасного l(еijl,ру"гехгti.лttоt тtзсlр.лtlст,i :_ti,гей 

,I,a юFIаL{тI]а;
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Стрirrеuького Rалерiя, керiвника гуртка <Рiзьблення по дереву)

Щонеllьког,о обласного LIeI-ITpy т,ехгtiчноТ творчос,ri дiтей та юI-Iацтtsа;

Субач Ольгу, керiвника зразк()вого художlIього колективу стУдiТ

xyilo}Kllbo1,o tl'lIзаI,{Flя <Чарiвrrий к-пубочок>> N4ар'Тгtськог,сl районttогtl L{ен'грУ

.lци,l,ячоТ 1,а юнацькоТ,гворчостi 7L{онецькоТ обlrастi;
Сухомлiгr FIаталю, керiвника гуртка <Робота з деревиною)) СтанцiТ }Оних

T'exlliKiB Вiддiлу освiти flобропiльськоТ MicbKoT ради Щоt-tецькоi областi;
Сьомiгrу Анас,гасiiо, керiвниlса гyртка <Сiтулiя ,цизайну>) комунаJIьного

:]аI{JIаду <<С'т,анцiяl юних ,гехгtiltiв м, С].ltсltз'янська)) ЩонеtlькоТ обlIастi;
'rарасова IBaHa, керiвника гуртка <Рiзьб-цення по дереву)) f{онецького

об;rасного tletlTpy технiчноi TBclp.locTi дi,гей та юнацтва;
Te;riyca Володимира, керiвника гуртка <Рiзьблення по /]ереву> !онецького

обласного IleнTpy технiчгtоТ твtlрчосl,i ;tiтей та Iонацтва;
'Гсреtlтьс:ва Волсlдимира, r<ерiвлlика гуртка <<Рiзьблегtitя по дереву)

KOMyLia]JlbI,]oI,o закlIаl]у <<Станцiri lоIIих ,гехгtiкiв м. Слов'яitська>> Лонеtl'ькоТ
облас гi:

'I'иMotltettKtl Олеt-lу, вчителя lJобропiльського навчzuтьно-виховпого
комгIлексч <Закrtад загальIlоТ cepe:tHboT освiти I-III сr,угlенiв ЛЬ 7 - дошlкi"ттl,rlий
навчальний закllа.i1> flобропi,l,tt,ськоТ Micbr<oT радt{ ДонеtlькоТ областi;

TixoBa It,оря, ltерiвгlика I,yp,lKa <Рiзьблення по /]ереву> Щонеtlьitого
оолас[IоГо палацу дитячо1 1 юнацько1 творчостl;

Триriеrrка Сергiя, керiвника гуртка образотворчого мистеlIтва СтанцiТ юних
,гехгti Ki в управл i l-iня освir,и Крама-горськоj' м i ськоТ ради f{онецькоТ област'i ;

Уд<ltзiчеt-tко Свiтлаьrу, KcpiBlttll(it г) рrкаl ((il'ГN4)) CTaгrrtiT юних техгтittiв
Itосr,яrtr,и н i вськоТ Mic ькоТ ради f{ot,t ctlb коТ об.; l acr i ;

Умарову Itаришу, керiвника гур"l,ка <Худоlкня KepaMiKa> СтанцiТ юниХ
TexHiltiB угlравлiння освiти KpaMa,r,opcbKoT MicbKoT ради /{онецькоТ областi,

Улrароrзу I,{ir-ly, керiвttиt<а гуртка <l[екоративI,I()-ужиткового мистецтва)
С],гагrttiТ Iолlих ,t,cxrliKiB ylIpaIrJlittttяt tlсtзi,t,и KpaMa,r,opcbKoT шлiськоj'ради ДонеrtькоТ
tlб:lас гi:

Устрой 13алентигiу, керiвt-tика стулii <ГIалir:ра>> f;обропiльського навчально-
виховного компJlексу <Спецiалiзована школа I-III ступенiв NЬ 4 з пог.ltибленим
виtлчеL{ням окреN4их 1-1редме,гiв доtttкi"ltьгtий навчальний закJlад)

/{оброl r i .; I ],cIrItoT м i с ькоТ ра/lи f{oH et 1btcoj' област,i ;

сDiлiппову олегiу, керiвt-tика гyртка <<'ГрадицiТ украirrського мистецтва)
Бiлиi{t,коТ зага;rьriоосвiтньоТ t_ttкоlIи l-iII с,гуrlенitз ЛЬ 9 flобропi.lrьськоТ MicbKoT

ра/lи /IонецькоТ областi ;

Фiлогiегtко Т'етягtу, керiвгlиltа} гуртка <Щжерельце) комунальi-iого закладу
<I]олгlоваський райоt-лний будиноl< дитячоТ та югiацькоТ творчостi>
t] ол t-to вас ь коТ райоr-rt roT ра;lи /lo гr е шькоi об",r acT,i ;

Харчегtко Зорину, ttерiвника <<C'r,yztiT декоратиI]но-у}киткоI]ого мисl,еlll,ва))
Булиtrку TBopqogri дiтей та юнацтв.t м. N4ирноград ДоrrецькоТ областi;

XpeM.ltbclBy Ольгу, керiвгlика гуртка <Сувегriр>> I-{err"r,py дитячоТ т,а rонацькоТ
],ворчосl,i вiйськово-llивiльноТ адtмiнrсr,раlliТ b,ticTa TopetlbK ЩонеtlькоТ обласlli;
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I-{исюк Олеtrу, керiiзtлика l,,ypTкa <CyBeHip> Булинку дитя,lоТ ,гворчостi

м. Новог,родiвка ЩонеtlькоТ областi;
Чалу Ольгу, керiвника гуртка <Орiгамi> СтанцiТ юних Text-tittiB

К осr,я гrти r t i вс ь коТ Mi с ькоТ ра/lи f{oHettbKoT областi ;

Черв'якtlву IHriy, KepiBH и ка гvрl,ка .,Художriя обробrtа /]еревини)
позашкi;tьI]ого LIавчальLIого :]акла.uу <L[eHTp твOрчостi та дозвiлля вiддiлу ос,вiти

ГIокровськоТ MicbKoT ради> lонецькоТ областi;
Черrtишову Iрину, керiвника гуртка <IОний художFIик) /{ружкirзськоТ

загаJlьноосвi,гньоТ ILIколи I-III cTyrteHiB JYч 7 {ру>lскiвсько[ MicbKoT ради
/lоttеuьl<сlТ областi ;

Ujадагriя N4арину, вllи,геJIя Свя,гоl,оlэitзськоТ загаJlьноосвiтньоI rrrколи I-III

с,гуlrенiв l{обропiльськоТ MicbKoT ради ЩонечькоТ областi;
LLlаповалову Олеr+у, керiвника гуртка <N4оделюI]аFIня iграшок-сувенiрiв>

/]огtецького обласного цеIJтру Texiri.ll-toT творчостi дiтей та юFIацтВс};

IIIаповалоtзу Ялtу, ttерitзгtиt<а гурl,ка,<IОний художник)) кому[IальноГо
заклаllу <<I |енr,р дитяIчоТ ,t,a KlHat{l,KoT ,гворчосl,i м. С]лов'яtнська>> ЩoHet-tbKoi
об"пастi;

Шаllран 13iT,y, керiвника гуртка <N4айс,гриня)) N4ар'Тнського райоrlного
Lie нтру,,lит,lt чоТ,га юн at(bKoT т,ворчосr,i /{orrel Ib коТ областi ;

.IIleMo1-1acBy N4арину, керiвника гуртка <Образо,tlзорLlе мистеl]тво)> закJ]аду

:lагальlrоТ середньоТ освiти I-IIi cTyllerliB ЛЪ ]6 вiйськово-цивiльноТ адмiнiстlэашiТ
мiста'I'ореuьк f{онецькоТ облас,гi;

U_leprrrerrb Анжелу, ttерiвtlика гуртка <Рукодiлля> Булинку творчостi дtiтей
та Iонацтва N4. N4ирноград ДсlнецькоТ областi;

[I_1илову Лrодплил1,, керitзt,lика гуртка Лимаl,tського мiськог,о l_(егr'грУ

гtозаittl<i.llьгrоТ робо,ги JIимаrлськоТ мiськоi рtll1и f{онсuьr<оТ обласr'i;
Illигrкаренко Надiло, lсерiвника гур],ка <Технiчний дизайн> районного

позашкiль}{ого закладу <Волноваська станцiя юних TexHiKiB>> ЩоrrецькоТ
облас,гi;

IIIу..rьгу I-Iа,га.пiго, керiвниt<а гуртка <<Умiлi рученяl,а)) комунаJIьного закJlаду
<<[Jtlлл-tсltlаtський раriогrгrий бу,лиtttllt дитячоТ ,га юнацькоТ TBclp'locTi>

ВолноваськоТ parioHHoT ра/;и /Jot-lettbKoT облас,l,i;

Щербину Зою, керiвгrика гуртка <Господарочка) Щружкiвськоi
загальноосвiтньоТ школи I-III ступенiв JYэ 11 ЩружкiвськоТ MicbKoT ради
f{or-ieltbKcrT обл acTi ;

Яворську 'I'етяну. керitзгtикаi г,ур,r,кitз <<ЖивоtIис)), <<N4оделлованFIя iграtпок-
cyBer-ripiB>> flонеrtького обласного t{eнTpy ,rexi-ti.ttloT творчос,гi дiтей ,га юнац,гва;

fIрош l3алерitо, вчителя закладу загальноТ середньоТ освiти I-III ступегriв
J\Г910 N4ирноградськоi MicbKoT ради ЩонеiдькоТ областi.

З. Завiлу,вачу вiдtдi'lr}, lIoLtaTKot]oI,o т:ехнi.tного моделюваннrI ],а

декоративно-у}китковоТ TBopr{ocтi Олеrri С]трельr_(овiй забезпечити участь робiт
перемохtцilз у 13сеукраТнськiй виставцi-r<огlкурсi декоративно-ужиткового i

ОбРаЗО'гворrl9r,5 мистеIiтва <Знай i люби свiй край>.
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4, Котl"гlэсlJli, за i]икогIанFlrIN,l I,Iаказy заJIиllIаtо за собоIо.

[З.о. дцирек,горll

/,]/

,Т#,..h- Олена КАЛII-АСВА


