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Порядок денний: 

1. Підведення підсумків, оприлюднення результатів та визначення 

переможців, відповідно списків та протоколів оцінювання журі, обласного 

етапу Всеукраїнського фестивалю дитячої художньої творчості «Єдина 

родина». 

2. Рекомендації щодо участі переможців обласного етапу 

Всеукраїнського фестивалю дитячої художньої творчості «Єдина родина» 

(далі – Фестиваль). 
 

1. По першому питанню порядку денного: 

 

СЛУХАЛИ:  

 

Шнурко О.М., голову журі, яка зазначила, що згідно заявок було 

проведено обласний етап Фестивалю, в якому прийняли участь 1033 

вихованця, з них хлопчиків – 852, дівчат – 181, з міст Білозерського, 

Костянтинівки, Краматорська, Світлодарська, Соледару, Лиману, 

Покровська, Торецька, Українська, Часового Яру, Авдіївки, Дружківки, 

Добропілля, Маріуполя, Гірника, Новогродівки, Селидового, Слов’янська, 

Мирнограду та Волноваського, Олександрівського, Бахмутського, 

Мангушського, Слов’янського районів. Також участь брали вихованці 

Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості. 

Шандуру Г.М., заступника голови журі, яка оприлюднила результати 

протоколів оцінювання журі обласного етапу Фестивалю. 

Гордієнка П.Г., члена журі, який запропонував, за результатами 

протоколів оцінювання журі обласного етапу Фестивалю, визначити 

переможців наступним чином:  

 

 

 



у номінації «Фольклор» 

ІІ-ІІІ вікова категорія 

І місце 

Народний фольклор, Слов'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№5 Слов'янської міської ради, керівник Сєдих А.М. 

ІІІ вікова категорія 

ІІІ місце 

Гурт «Джерело», Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Соледарської міської ради, керівники Кришан Л.Г., Мартинова А.В. 

у номінації «Народно-інструментальний жанр» 

І-ІІ вікова категорія 

ІІІ місце 

Козацький ансамбль шумових інструментів «Перестук», Краматорська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Краматорської міської ради, 

керівник Лушпа О.В. 

ІІ вікова категорія 

ІІІ місце 

Інструментальний ансамбль «Алегро», початковий спеціалізований 

мистецький навчальний заклад музична школа м. Соледара, керівники 

Нагорський А.І., Васильєва О.В. 

У номінації «Театр мод» 

ІІІ вікова категорія 

ІІІ місце 

Модельна студія «Чарівність плюс», Лівобережний районний будинок 

дитячої та юнацької творчості Маріупольської міської ради, керівник 

Салівон Ю.В. 

у номінації «Літературна творчість» 

Читці-декламатори 

Дебют 

І місце 

Аріадна Хреннікова, центр дитячої та юнацької творчості 

Костянтинівської міської ради, керівник Зубенко І.М. 

ІІ місце 

Тараненко Карина, дошкільний навчальний заклад ясла-садок 

комбінованого типу № 8 «Червона квіточка» Соледарської міської ради, 

керівник Сільонова С.Л. ; 

Шилов Петро, Лиманський міський Центр позашкільної роботи 

Лиманської міської ради, керівник Капшук О.В. 

І вікова категорія 

І місце 

Діана Курмаз, Лиманський міський центр позашкільної роботи 

Лиманської міської ради, керівник Овчаренко Р.Р. 

ІІІ місце 

Балахонцева Софія, Мирнодолинський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад 



(дитячий садок)» Олександрівської селищної ради, керівник Муратова Л.В. 

ІІ вікова категорія 

І місце 

Тетяна Чабаненко та Марія Дрегуца, центр дитячої та юнацької 

творчості Костянтинівської міської ради , керівник Зубенко І.М.  

ІІ місце 

Дар’я Бутенко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

«Художньо-естетична гімназія» військово-цивільної адміністрації 

м. Торецьк, керівник Пивоварова Я.В. 

ІІІ місце 

Артур Радченко, Білозерський освітньо-культурний центр 

Добропільської міської ради , керівник Афонічева А.Л. 

ІІІ вікова категорія 

І місце 

Єлизавета Куденко, комунальний заклад «Билбасівський опорний 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Слов'янської районної ради, 

керівник Ридош О.В.; 

Олексій Самойленко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№ 8 військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Шалімова Г.В. 

ІІ місце 

Богдан Павлов, центр дитячої та юнацької творчості Костянтинівської 

міської ради, керівник Зубенко І.М. 

ІІІ місце 

Ганна-Марія Колесник, Олексієво-Дружківська загальноосвітня 

санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 13 Донецької обласної ради, 

керівник Бондаренко Г.І.; 

Вікторія Константінова, Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, керівник Ахмедов М.А. 

Авторська поезія 

І вікова категорія 

ІІІ місце 

Єва Бандрівська, Роздолівський навчально-виховний комплекс 

«дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад І 

ступеня» Соледарської міської ради, керівник Барнич Л.О. 

у номінації «Вокал» 

Народний спів 

Спів 

І вікова категорія 

І місце 

Дарина Макагон, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради , керівник Гайдук Л.Г. 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце 

Софія Яцкова, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Гонтаренко М.В. 



ІІІ місце 

Єлизавета Астахова, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

«Художньо-естетична гімназія» військово-цивільної адміністрації 

м. Торецьк, керівник Єлаш І.В. 

ІІІ вікова категорія 

І місце 

Карина Іваник, центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради, керівник Московцева К.В. 

Естрадна пісня 

Соло 

Дебют 

І місце 

Таісія Неверова, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Гонтаренко М.В. 

ІІ місце 

Аліна Приймак, центр дитячої та юнацької творчості військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Скляр Л.А. 

І вікова категорія 

І місце 

Христина Ковальова, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої 

та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Гайдук Л.Г. 

ІІ місце 

Поліна Костенко, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Гайдук Л.Г.; 

Поліна Щербак, центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради, керівник Московцева К.В. 

ІІІ місце 

Арина Старченко, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Гонтаренко М.В. 

ІІ вікова категорія 

І місце 

Анастасія Бєляєва, Краматорський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 6 - дошкільний навчальний заклад 

Краматорської міської ради», керівник Кандиба С.М.; 

Олександр Скірденко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№ 2 військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Стадник О.Л. 

ІІ місце 

Марія Шаталова, Курахівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 3 

Мар'їнської районної ради, керівник Шаталова Н.В. 

ІІІ місце 

Орина Антоненко, центр дитячої та юнацької творчості військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Скляр Л.А.; 

Олександра Федоренко, позашкільний навчальний заклад Центр 

дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 

Гонтаренко М.В. 



ІІІ вікова категорія 

І місце  

Анастасія Єрьоменко, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Московцева К.В.; 

Єва Лагус, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Стадник О.Л. 

ІІ місце 

Аліса Денищик, початковий спеціалізований мистецький навчальний 

заклад музична школа м. Соледара , керівник Яблочкіна Ю.О.; 

Валерія Сметана, центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради, керівник Московцева К.В.; 

Катерина Туркова, центр позашкільної роботи Краматорської міської 

ради, керівник Коргут О.В. 

Арина Турушева, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Гонтаренко М.В. 

ІІІ місце 

Софія Григоренко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 8 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Шалімова Г.В.; 

Олександра Кісєльова, Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Костянтинівської міської ради, керівник Горячева К.М.; 

Діана Крижановська, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Юрченко Л.В.; 

Дарина Федоренко, Лиманський міський Центр позашкільної роботи 

Лиманської міської ради, керівник Ракитянська А.В. 

ІV вікова категорія 

І місце 

Крістіна Потапенкова, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№9 військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Альохина О.В. 

ІІ місце 

Юлія Якушева, центр дитячої та юнацької творчості військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Скляр Л.А. 

Дует 

Дебют 

 ІІ місце 

 Марія Муха та Єва Лебідь, комунальний заклад «Лівобережний 

районний Будинок дитячої та юнацької творчості» департаменту освіти 

Маріупольської міської ради , керівник Качкаєва Л.Л. 

 ІІІ місце 

 Ніка Гранкіна та Вероніка Гах, позашкільний навчальний заклад 

Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 

Слизька О.В. 

І вікова категорія 

 ІІІ місце 

 Поліна Сорока та Діана Костенко, Райгородоцька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Слов'янської районної ради, керівник Киркач О.П. 



ІІ вікова категорія 

 ІІ місце  

 Ольга Гудова та Алла Грищук, Райгородоцька загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Слов'янської районної ради , керівник Киркач О.П. 

ІІІ вікова категорія 

 ІІІ місце 

 Антон Філіповський та Софія Антипенко, комунальний позашкільний 

навчальний заклад «Районний Будинок дитячої творчості» Покровської 

районної ради, керівник Зайцева Т.О. 

ІV вікова категорія 

 ІІІ місце 

 Дует «Половинки», Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Олександрівської селищної ради, керівник Коханська О.Т. 

Квартет 

І вікова категорія 

 І місце 

 Квартет «Ромашки», позашкільний навчальний заклад Центр дитячої 

та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Гайдук Л.Г. 

Вокальний ансамбль 

Дебют 

 І місце 

 «Народний художній колектив» вокальна студія «Нeartbeat», 

Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник 

Петренко Г.М. 

 ІІ місце 

 «Народний художній колектив» вокальний ансамбль «Ельдорадо», 

позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради, керівник Гонтаренко М.В. 

І вікова категорія 

 ІІ місце 

 «Зразковий художній колектив» вокальна студія «Дзвіночок», центр 

дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Московцева К.В.; 

 «Народний художній колектив» вокальна студія «Нeartbeat», ансамбль 

«Індиго», Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, 

керівник Петренко Г.М.  

ІІ вікова категорія 

 І місце 

 Квінтет «Світанок», центр дитячої та юнацької творчості військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Скляр Л.А.; 

 «Народний художній колектив» вокальна студія «Нeartbeat» ансамбль 

«Містечко» , Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, 

керівник Петренко Г.М. 

 ІІ місце 



 Вокальна студія «Дзвіночок», Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, керівник Московцева К.В. 

 ІІІ місце 

 Гурток естрадної пісні «Сузір’я», Донецький обласний палац дитячої 

та юнацької творчості, керівники Юрченко О.І., Юрченко Л.В. 

ІІ-ІІІ вікова категорія 

 ІІ місце 

 Вокальний ансамбль «Фелічіта», комунальний заклад «Лівобережний 

районний Будинок дитячої та юнацької творчості Маріупольської міської 

ради, керівник Качкаєва Л.Л. 

ІІІ вікова категорія 

 І місце 

 Гурток естрадної пісні «Сузір’я», Донецький обласний палац дитячої 

та юнацької творчості, керівники Юрченко О.І., Юрченко Л.В. 

 ІІ місце 

 «Народний художній колектив» вокальна студія «Нeartbeat», ансамбль 

«Арго», Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник 

Петренко Г.М.  

 ІІІ місце 

 «Народний художній колектив» вокальний ансамбль «Ельдорадо», 

позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради, керівник Гонтаренко М.В. 

у номінації «Хореографія» 

Естрадна хореографія 

Колектив 

І вікова категорія 

 ІІ місце 

 Народний ансамбль танцю «Непосиди», центр дитячої та юнацької 

творчості Добропільської міської ради, керівники Румянцева Л.М., 

Татаренкова С.С. 

ІІ вікова категорія 

 ІІІ місце 

 Танцювальна студія «Фантазія», Лиманський міський Центр 

позашкільної роботи Лиманської міської ради, керівник Муравльова І.А. 

Сучасна хореографія 

Колективи 

І вікова категорія 

 І місце 

 Театр танцю «Авансцена», Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, керівники Карпочова Л.Л. Карпочов А.С. 

І-ІІІ вікова категорія 

 ІІ місце 

 Ансамбль танцю «Магія», позашкільний навчальний заклад «Центр 

творчості та дозвілля Покровської міської ради Донецької області», 

керівник Розкошна Л.В. 



ІІ вікова категорія 

 І місце 

 «Зразковий художній колектив» хореографічна студія «Фо степ», 

Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості , керівник 

Шандура Г.М. 

ІІ-ІІІ вікова категорія 

 ІІ місце 

 «Гармонія» , комунальний позашкільний навчальний заклад 

«Районний Будинок дитячої творчості» Покровської районної ради, 

керівник Комісарчук М.С.  

ІІІ вікова категорія 

 І місце 

 Зразкова студія сучасного танцю «Планета-Л» , центр дитячої та 

юнацької творчості Костянтинівської міської ради, керівник Барбарік І.І. 

 ІІ місце 

 Хореографічний колектив «Шоколад», Андріївська загальноосвітня 

школа I - III ступенів Слов'янської районної ради, керівник Самойленко І.М. 

 ІІІ місце 

 «Елегія», Новоолександрівський навчально-виховний комплекс 

«Загальня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий 

садок)» Олександрівської селищної ради , керівник Салюк О.В. 

Народна хореографія 

Соло 

ІІІ вікова категорія 

 ІІІ місце 

 Дар'я Дьякова, центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради,  керівники Румянцева Л.М., Татаренкова С.С. 

Колектив 

І вікова категорія 

 І місце 

 «Зразковий художній колектив» Ансамбль танцю «Усмішка», 

Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості , керівники 

Голік І.О., Голік О.В. 

ІІ вікова категорія 

 ІІ місце 

 Народний ансамбль танцю «Непосиди», центр дитячої та юнацької 

творчості Добропільської міської ради, керівники Румянцева Л.М., 

Татаренкова С.С. 

 ІІІ місце 

 Народний колектив сучасного танцю «Райдуга –Шанс», центр дитячої 

та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівники Рудь Л.К., 

Бойко О.Ф. 

у номінації «Образотворчемистецтво та декоративно-ужиткова творчість» 

Лялька 

І вікова категорія 



 І місце 

 Любов Височина та Катерина Бурцева, Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівник Ятченко В.М. 

 ІІІ місце 

 Періг Марія, центр творчості дітей та юнацтва Селидівської міської 

ради, керівник Костів К.М. 

ІІ вікова категорія 

 І місце 

 Юлія Молоденко та Ксенія Молоденко, центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Гребенщикова О.Г. 

 ІІІ місце 

 Таісія Ганусян, Часовоярський ценр дитячої та юнацької творчості 

Бахмутської районної ради, керівник Березовська Н.В.  

ІІІ вікова категорія 

 І місце 

 Софія Настаченко, центр позашкільної роботи Краматорської міської 

ради, керівник Гавриленко В.А. 

 ІІ місце 

 Христина Фірскіна та  Софія Кійченко, центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, керівник Ковалевська Т.Ю. 

 ІІІ місце 

 Анастасія Кімельман, заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів - 

ліцей «Гармонія» Мирноградської міської ради, керівник Кушнирік А.Я.; 

 Поліна Ковальова, центр позашкільної роботи Краматорської міської 

ради, керівник Гребенщикова О.Г. 

Пошиття 

І вікова категорія 

 І місце 

 Арина Погодіна, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Пимонова Т.П. 

 ІІ місце 

 Творчий колектив 3 класу, Васюківська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Соледарської міської ради, керівник Зінько С.В. 

 ІІІ місце 

 Софія Трушева, центр творчості дітей та юнацтва Селидівської 

міської ради, керівник Костів К.М. 

ІІ вікова категорія 

 ІІІ місце 

 Ліана Амеліна, центр дитячої та юнацької творчості військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Хремльова О.С. 

ІІІ вікова категорія 

 ІІІ місце 

 Ганна Лещенко, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради , керівник Пимонова Т.П. 

Сувенірна іграшка 



Дебют 

 І місце 

 Катерина Ячменьова, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої 

та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Гутник О.Л. 

І вікова категорія 

 І місце 

 Ростислав Кущ, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 ім. Валерія 

Доценка Мирноградської міської ради, керівник Човган Є.В. 

 ІІІ місце 

 Софія Соломаха, Маргарита Романова, Юлія Романова, Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник Бурдюжан А.Е. 

ІІ вікова категорія 

 І місце 

 Наталія Алексєєнко, будинок дитячої творчості Новогродівської 

міської ради, керівник Єфанова Н.В.  

 ІІ місце 

 Юлія Романова та Оксана Ликова, Донецький обласний палац дитячої 

та юнацької творчості, керівник Бурдюжан А.Е.; 

 Сніжана Руднєва, центр дитячої та юнацької творчості Дружківської 

міської ради , керівник Гутник О.Л. 

ІV вікова категорія 

 ІІІ місце 

 Дар'я Калачова, , Високопільський заклад загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів Олександрівської селищної ради, керівник Пунтус Г.О. 

Робота з бісером 

Дебют 

 І місце 

 Мілана Плющева , позашкільний навчальний заклад «Центр творчості 

та дозвілля Покровської міської ради Донецької області», керівник Бєлкіна 

О.М. 

І вікова категорія 

 І місце 

 Анастасія Бикан, центр дитячої та юнацької творчості військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Хремльова О.С. 

ІІ вікова категорія 

 І місце 

 Єгор Кожушко, центр творчості дітей та юнацтва Селидівської міської 

ради, керівник Мігульова Г.В. 

 ІІ місце 

 Єлизавета Ганжа, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Прокопенко О.В. 

 ІІІ місце 

 Ангеліна Рябко, центр дитячої та юнацької творчості військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Хремльова О.С. 

ІІІ вікова категорія 



 І місце 

 Альона Данилюк, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Плющій Н.В.; 

 Анастасія Демеденко, позашкільний навчальний заклад «Центр 

творчості та дозвілля Покровської міської ради Донецької області», 

керівник Черв’якова І.В. 

 ІІ місце 

 Денис Валюх, Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Слов'янської районної ради, керівник Педенко Л.М.; 

 Аліна Романченко, Парасковіївська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат № 40 Донецької обласної ради , керівник Фесенко А.В.; 

 Ірина Черноіванова, Парасковіївська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат № 40 Донецької обласної ради, керівник Лугова І. 

Ниткографія 

І вікова категорія 

 І місце 

 Анастасія Керносенко, Парасковіївська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат № 40 Донецької обласної ради, керівник Фесенко А.В. 

 ІІ місце 

 Анастасія Коротка, центр позашкільної роботи Краматорської міської 

ради, керівник Сидоренко В.М.  

 ІІІ місце 

 Мирослава Козакова, центр творчості дітей та юнацтва Селидівської 

міської ради, керівник Костів К.М. 

ІІІ вікова категорія 

 ІІІ місце 

 Ірина Зайцева, Парасковіївська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат № 40 Донецької обласної ради, керівник Фесенко А.В. 

Робота із стрічками 

І вікова категорія 

 ІІІ місце 

 Анастасія Бокала, будинок творчості дітей та юнацтва м. Українська 

Селидівської міської ради, керівник Капустянська Т.В.  

ІІІ вікова категорія 

 ІІІ місце 

 Софія Тоцька, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Берлін Т.В. 

Макраме 

ІІ вікова категорія 

 ІІІ місце 

 Анастасія Волкова, Анастасія Мягкіх, Тимур Пацкань, Анастасія 

Крупченко, Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, 

керівник Соцька І.В.  

Художня вишивка 

ІІІ вікова категорія 



 І місце 

 Євгенія Відющенко, Олександрівський центр дитячої та юнацької 

творчості Олександрівської селищної ради, керівник Шкарупило М.П.; 

 Людмила Шевченко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

«Художньо-естетична гімназія» військово-цивільної адміністрації 

м. Торецьк, керівник Буніна О.М.  

ІV вікова категорія 

 І місце 

 Софія Миронович, Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 15 Краматорської міської ради, керівник Малахова Н.І. 

 ІІ місце 

 Юлія Григор’єва, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Савіна Н.Ю.  

 ІІІ місце 

 Олена Сирчина, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 ім. Валерія 

Доценка Мирноградської міської ради, керівник Човган Є.В.  

Художнє плетіння гачком та спицями 

І вікова категорія 

 І місце 

 Софія Іванова, центр позашкільної роботи Краматорської міської 

ради, керівник Торохтій В.С. 

ІІ вікова категорія 

 І місце 

 Олександр Нечай, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Гололобова Л.І.  

 ІІ місце 

 Даніїл Назаренко, Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 17 Краматорської міської ради, керівник Новосельцева Т.С. 

ІІІ вікова категорія 

 І місце 

 Поліна Дереза, Високопільський заклад загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів Олександрівської селищної ради, керівник Лисакова С.А. 

 ІІ місце 

 Верещага Оксана , Високопільський заклад загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів Олександрівської селищної ради, керівник Лисакова С.А.; 

 Гутковська Аліна , центр дітей та юнацтва Соледарської міської ради, 

керівник Буштець О.В. 

 ІІІ місце 

 Катерина Попова , Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 15 Краматорської міської ради, керівник Малахова Н.І. 

Тістопластика 

І вікова категорія 

 І місце 

 Марія Носова, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Іваненко В.В. 



 ІІ місце 

 Софія Болоцька, будинок дитячої творчості Новогродівської міської 

ради, керівник Кириченко Н.В.  

 ІІІ місце 

 Ліана Агаркова, центр дітей та юнацтва Соледарської міської ради , 

керівник Пахомова К.В. 

ІІ вікова категорія 

 ІІІ місце 

 Олена Блудова, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Іваненко В.В.; 

 Колесник Поліна, Бахмутський районний центр дитячої та юнацької 

творчості, керівник Клепак Л.О. 

Вітраж 

І вікова категорія 

 І місце 

 Дар`я Ляшова, Часовоярський ценр дитячої та юнацької творчості 

Бахмутської районної ради, керівник Дорохова С.В. 

 ІІІ місце 

 Ганна Шумськая, комунальний комплексний позашкільний 

навчальний заклад «Маріупольський Міський Палац естетичного 

виховання, керівник Мурашкіна А.О. 

ІІ вікова категорія 

 ІІ місце 

 Поліна Гриценяк , комунальний заклад «Волноваський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості» , керівник Полукєєва М.Ф. 

ІІІ вікова категорія 

 Катерина Примак , комунальний заклад «Волноваський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості», керівник Вишневська М.М. 

Робота з пластиліном 

І вікова категорія 

 І місце 

 Катерина Горбачова, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої 

та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Прокопенко О.В. 

ІІ вікова категорія 

 І місце 

 Вероніка Качала, Часовоярський ценр дитячої та юнацької творчості 

Бахмутської районної ради, керівник Дорохова С.В. 

 ІІ місце 

 Вікторія Прокопенко, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої 

та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Прокопенко О.В. 

 ІІІ місце 

 Анастасія Чавдар , Білозерський освітньо-культурний центр 

Добропільської міської ради, керівник Лєпілєна Л.Ч. 

Декоративний розпис 

І вікова категорія 



 ІІІ місце 

 Каміла Долгушина, палац дитячої та юнацької творчості м. Гірника 

Селидівської міської ради, керівник Припічек Т.М. 

ІІ вікова категорія 

 ІІІ місце 

 Дарина Левченко, Часовоярський ценр дитячої та юнацької творчості 

Бахмутської районної ради, керівник Василенко О.В. 

ІІІ вікова категорія 

 І місце 

 Дмитро Фоменко, центр позашкільної роботи Краматорської міської 

ради, керівник Зуєва Н.Ю.  

Вироби з природного матеріалу 

Дебют 

 І місце 

 Аліса Горбуненко, Станція юних техніків Краматорської міської ради, 

керівник Дубровіна Т.П.  

ІІ вікова категорія 

 ІІ місце 

 Альона Тараненко, Мангушський районний центр дитячої творчості, 

керівник Баранов Г.Б. 

ІІІ вікова категорія 

 І місце 

 Всеволод Кудратов, будинок дитячої та юнацької  творчості 

Авдіївської міської ради, керівник Побережна О.О.; 

 Владислав Любченко та Владислав Зайцев, Високопільський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Олександрівської селищної ради, 

керівник Пунтус Г.О.; 

 Анастасія Соколовська , центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради, керівник Ганієва О.Р. 

 ІІ місце 

 Марія Бєда, Світлодарський Центр дитячої та юнацької творчості 

Бахмутської районної ради, керівник Озерова Л.А.  

Випалювання 

І вікова категорія 

 ІІ місце 

 Іван Сухоруков, Мангушський районний центр дитячої творчості, 

керівник Баранов Г.Б. 

ІІ вікова категорія 

 ІІ місце 

 Яна Безкоровайна, комунальний позашкільний навчальний заклад 

«Районний Будинок дитячої творчості» Покровської районної ради, 

керівник Нужна Т.В.  

ІІІ вікова категорія 

 ІІІ місце 



 Роман Ахбаш, Мангушський районний центр дитячої творчості, 

керівник Баранов Г.Б.; 

 Роман Гайворонський, Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, керівник Савін М.Ю. 

Робота з вовною 

ІІ вікова категорія 

 І місце 

 Віолетта Варуша , комунальний заклад «Волноваський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості», керівник Філоненко Т.О. 

 ІІ місце 

 Поліна Бурлачка, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Селиверстова Г.В. 

Батік 

ІІ вікова категорія 

 І місце 

 Юрій Юшковський, комунальний заклад «Волноваський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості», керівник Філоненко Т.О. 

 ІІ місце 

 Анна Кропотова, центр творчості дітей та юнацтва Селидівської 

міської ради, керівник Захаревич А.А. 

Паперова пластика 

І вікова категорія 

 ІІ місце 

 Микола Передрій , палац дитячої та юнацької творчості м. Гірника 

Селидівської міської ради, керівник Колотова І.М. 

ІІІ вікова категорія 

 І місце 

 Вознюк Уляна, будинок творчості дітей та юнацтва м. Українська 

Селидівської міської ради, керівник Немченко А.О.  

 ІІІ місце 

 Євеліна Дух, палац дитячої та юнацької творчості м. Гірника 

Селидівської міської ради, керівник Колотова І.М. 

Квілінг 

ІІ вікова категорія 

 ІІІ місце 

 Ганна Корнєва, Бахмутський районний центр дитячої та юнацької 

творчості, керівник Дудка Н.Г. 

Витинанка 

Дебют 

 

 ІІІ місце 

 Орина Малиновська, позашкільний навчальний заклад «Центр 

творчості та дозвілля Покровської міської ради», керівник Коновалова Т.М. 

І вікова категорія  

 І місце 



 Байрацька Дар'я, комунальний позашкільний навчальний заклад 

«Районний Будинок дитячої творчості» Покровської районної ради, 

керівник Полікарова Л.Г. 

 ІІ місце 

 Євген Ніколаєць, позашкільний навчальний заклад «Центр творчості 

та дозвілля Покровської міської ради», керівник Коновалова Т.М. 

ІІ вікова категорія  

 ІІ місце 

 Микита Зелений, комунальний позашкільний навчальний заклад 

«Районний Будинок дитячої творчості» Покровської районної ради, 

керівник Полікарова Л.Г. 

ІІІ вікова категорія 

 І місце 

 Валерія Трубіна, Удачненська загальноосвітня школа I-III ступенів 

Покровської районної ради, керівник Сладких С.О. 

 ІІ місце 

 Валерія Петряева, Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, керівник Ляшова О.С.  

 ІІІ місце 

 Микита Рудаченко, центр дітей та юнацтва Соледарської міської ради, 

керівник Корнєєва О.М.  

Змішана техніка 

Дебют 

 І місце 

 Марія Ткаченко, позашкільний навчальний заклад центр творчості та 

дозвілля Покровської міської ради, керівник Засядьвовк Г.І.  

І вікова категорія 

 І місце 

 Софія Новікова, Світлодарський центр дитячої та юнацької творчості 

Бахмутської районної ради, керівник Остапенко Л.В.  

 ІІ місце 

 Оксана Щерба, центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради, керівник Ганієва О.Р.  

ІІ вікова категорія 

 І місце 

 Василиса Василенко, будинок дитячої творчості Новогродівської 

міської ради, керівник Цисюк О.Д.  

 ІІ місце 

 Гурток народознавства та образотворчого мистецтва «Оберіг», 

Парасковіївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 40 Донецької 

обласної ради, керівник Свічкарьова З.В.  

 ІІІ місце 

 Софія Кулик, центр дитячої та юнацької творчості військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Хремльова О.С. 

ІІІ вікова категорія 



 І місце 

 Марія Перепадья , Удачненська загальноосвітня школа I-III ступенів 

Покровської районної ради, керівник Сладких С.О. 

Гуаш 

Дебют 

 І місце 

 Ганна Корнєва, центр дитячої та юнацької творчості військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Іноземцева Н.О.  

 ІІ місце 

 Віра Дух, позашкільний навчальний заклад центр творчості та 

дозвілля Покровської міської ради», керівник Жуйко Л.М. 

І вікова категорія 

 І місце 

 Аліна Кузьмінська, центр творчості дітей та юнацтва Селидівської 

міської ради, керівник Бородай Л.М.; 

 Олександр Сапєлкін, комунальний заклад «Волноваський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості», керівник Бабченко О.В. 

 ІІ місце 

 Поліна Хаврель, палац дитячої та юнацької творчості м. Гірника 

Селидівської міської ради, керівник Горпинич О.В. 

 ІІІ місце 

 Варвара Толкач, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

«Художньо-естетична гімназія» військово-цивільної адміністрації 

м. Торецьк, керівник Миронова Т.О. 

ІІ вікова категорія 

 І місце 

 Вікторія Мазурова, палац дитячої та юнацької творчості м. Гірника 

Селидівської міської ради, керівник Синельникова І.М. 

 ІІ місце 

 Анастасія Кузнецова, центр творчості дітей та юнацтва Селидівської 

міської ради, керівник Бородай Л.М.; 

 Вікторія Ночвилова, центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради, керівник Марич Г.М.; 

 Аліна Шилова, палац дитячої та юнацької творчості м. Гірника 

Селидівської міської ради, керівник Синельникова І.М. 

 ІІІ місце 

 Катерина Комалдінова, позашкільний навчальний заклад центр 

творчості та дозвілля Покровської міської ради, керівник Жуйко Л.М.; 

 Маргарита Чубарь, центр творчості дітей та юнацтва Селидівської 

міської ради, керівник Бородай Л.М. 

ІІІ вікова категорія 

 І місце 

 Катерина Забазна, центр дитячої та юнацької творчості військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Іноземцева Н.О. 

 ІІ місце 



 Богдан Гавриляк, Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Олександрівської селищної ради, керівник Лещенко І.М.; 

 Катерина Кравченко, палац дитячої та юнацької творчості м. Гірника 

Селидівської міської ради, керівник Синельникова І.М. 

 ІІІ місце 

 Анастасія Андрійченко , центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради, керівник Марич Г.М.; 

 Валерія Антоненко, Краматорська українська гімназія Краматорської 

міської ради, керівник Жук Т.А.; 

 Яна Падалка, палац дитячої та юнацької творчості м. Гірника 

Селидівської міської ради, керівник Синельникова І.М. 

Акварель 

ІІ вікова категорія 

 І місце 

 Вікторія Лук’янченко, будинок дитячої та юнацької  творчості 

Авдіївської міської ради, керівник Лук’янченко З.М. 

 ІІ місце 

 Вероніка Полевая, центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради, керівник Марич Г.М. 

 ІІІ місце 

 Анастасія Чавдар, Білозерський освітньо-культурний центр 

Добропільської міської ради, керівник Лєпілєна Л.Ч.  

ІІІ вікова категорія 

 І місце 

 Олександра Сердюк, позашкільний навчальний заклад центр творчості 

та дозвілля Покровської міської ради, керівник Жуйко Л.М. 

 ІІІ місце 

 Віктор Саприкін, Білозерський освітньо-культурний центр 

Добропільської міської ради, керівник Лєпілєна Л.Ч.  

ІV вікова категорія 

 І місце 

 Вікторія Каретник, центр дитячої та юнацької творчості військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк , керівник Іноземцева Н.О.  

Кольорові олівці 

І вікова категорія 

 І місце 

 Кристина Федорченко, центр позашкільної роботи Краматорської 

міської ради, керівник Педченко Н.В.  

 ІІ місце 

 Ліза Муховоз позашкільний навчальний заклад центр творчості та 

дозвілля Покровської міської ради, керівник Муха В.Є. 

ІІ вікова категорія 

 ІІ місце 



 Катерина Тарасова, навчально-виховний комплекс «Піщанська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» 

Покровської районної ради, керівник Саглай С.В.  

 ІІІ місце 

 Данил Кучма, центр позашкільної роботи Краматорської міської ради, 

керівник Зуєва Н.Ю.  

ІІІ вікова категорія 

 І місце 

 Гіленко Софія, центр позашкільної роботи Краматорської міської 

ради, керівник Педченко Н.В.  

 ІІІ місце 

 Олександра Ігнатенко, навчально-виховний комплекс «Піщанська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» 

Покровської районної ради, керівник Саглай С.В. 

Акрил 

І вікова категорія 

 ІІ місце 

 Єва Кердівар, комунальний комплексний позашкільний навчальний 

заклад «Маріупольський Міський Палац естетичного виховання», керівник 

Мурашкіна А.О. 

ІІ вікова категорія 

 ІІІ місце 

 Світлана Безікян, комунальний комплексний позашкільний 

навчальний заклад «Маріупольський Міський Палац естетичного 

виховання», керівник Мурашкіна А.О. 

ІІІ вікова категорія 

 І місце 

 Аліна Васильченко, комунальний заклад «Волноваський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості», керівник Філоненко Т.О. 

Пастель 

І вікова категорія 

 І місце 

 Олександр Шевченко, центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради, керівник Кімеріна А.М. 

ІІ вікова категорія 

 ІІІ місце 

 Софія Палій, центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради, керівник Кімеріна А.М. 

Туш 

ІІІ вікова категорія 

 І місце 

 Катерина Дейнега, позашкільний навчальний заклад центр творчості 

та дозвілля Покровської міської ради, керівник Муха В.Є. 

Змішана 

ІІ вікова категорія 



 І місце 

 Петрова Олександра, центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради, керівник Кімеріна А.М. 

 ІІ місце 

 Дар’я Бондар, позашкільний навчальний заклад центр творчості та 

дозвілля Покровської міської ради, керівник Жуйко Л.М. 

ІІІ вікова категорія 

 І місце 

 Дар’я Проноза, позашкільний навчальний заклад центр творчості та 

дозвілля Покровської міської ради, керівник Жуйко Л.М. 

 

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ” 

1 + Шнурко О.М. - - - - 

2 + Шандура Г.М. - - - - 

3 + Гордієнко П.Г. - - - - 

4 + Приньов К.М. - - - - 

5 + Ахмедов М.А. - - - - 

 

Після одностайного голосування, пропозиція була ухвалена. 

ВИРІШИЛИ: 

Визначити переможців обласного етапу Міжнародного фестивалю-

конкурсу «Перлини мистецтва». 

 

2. По другому питанню порядку денного: 

 

СЛУХАЛИ: 

Шнурко О.М., голову журі, яка запропонувала до участі у 

Всеукраїнському фестивалі дитячої художньої творчості «Єдина родина» 

направити: 

 

Дар'ю Дьякову, центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради, керівники Румянцева Л.М., Татаренкова С.С. 

Народний ансамбль танцю «Непосиди», центр дитячої та юнацької 

творчості Добропільської міської ради, керівники Румянцева Л.М., 

Татаренкова С.С.; 

«Зразковий художній колектив» вокальна студія «Дзвіночок», центр 

дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Московцева К.В.; 

Аріадну Хреннікову, центр дитячої та юнацької творчості 

Костянтинівської міської ради, керівник Зубенко І.М.; 

Богдана Павлова, центр дитячої та юнацької творчості 



Костянтинівської міської ради, керівник Зубенко І.М.; 

Тетяну Чабаненко та Марію Дрегуца, центр дитячої та юнацької 

творчості Костянтинівської міської ради, керівник Зубенко І.М. ; 

Єлизавету Куденко, комунальний заклад «Билбасівський опорний 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Слов'янської районної ради, 

керівник Ридош О.В.; 

Олексія Самойленко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№ 8 військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Шалімова Г.В.; 

Дарину Макагон, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Гайдук Л.Г.; 

Карину Іваник, центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради, керівник Московцева К.В.; 

Таісію Неверову, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Гонтаренко М.В.; 

Христину Ковальова, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої 

та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Гайдук Л.Г.; 

Анастасію Бєляєву, Краматорський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів №6 - дошкільний навчальний заклад 

Краматорської міської ради», керівник Кандиба С.М.; 

Олександра Скірденко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№ 2 військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Стадник О.Л.; 

Анастасію Єрьоменко, Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, керівник Московцева К.В.; 

Єву Лагус, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Стадник О.Л.; 

Крістіну Потапенкову, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№ 9 військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Альохина О.В.; 

Квартет «Ромашки», позашкільний навчальний заклад Центр дитячої 

та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Гайдук Л.Г.; 

«Народний художній колектив» вокальна студія «Нeartbeat», ансамбль 

«Арго», Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник 

Петренко Г.М.; 

«Народний художній колектив» вокальна студія «Нeartbeat», ансамбль 

«Індиго», Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, 

керівник Петренко Г.М.; 

Квінтет «Світанок», центр дитячої та юнацької творчості військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк , керівник Скляр Л.А.; 

«Народний художній колектив» вокальна студія «Нeartbeat», ансамбль 

«Містечко», Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, 

керівник Петренко Г.М.; 

Гурток естрадної пісні «Сузір’я», Донецький обласний палац дитячої 

та юнацької творчості, керівники Юрченко О.І., Юрченко Л.В.; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка», 

Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівники 

Голік І.О., Голік О.В.; 



Марію Носову, позашкільний навчальний заклад центр дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Іваненко В.В.; 

Владислава Любченко та Владислава Зайцева, , Високопільський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Олександрівської селищної 

ради, керівник Пунтус Г.О.; 

Ларису Ситнік, будинок дитячої та юнацької  творчості Авдіївської 

міської ради , керівник Побережна О.О.; 

Вікторію Мазурову, палац дитячої та юнацької творчості м. Гірника 

Селидівської міської ради, керівник Синельникова І.М.; 

Катерину Забазну, центр дитячої та юнацької творчості військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк , керівник Іноземцева Н.О.; 

Вікторію Каретник, центр дитячої та юнацької творчості військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Іноземцева Н.О.; 

Софію Гіленко, центр позашкільної роботи Краматорської міської 

ради, керівник Педченко Н.В.; 

Дар’ю Пронозу, позашкільний навчальний заклад центр творчості та 

дозвілля Покровської міської ради, керівник Жуйко Л.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ” 

1 + Шнурко О.М. - - - - 

2 + Шандура Г.М. - - - - 

3 + Гордієнко П.Г. - - - - 

4 + Приньов К.М. - - - - 

5 + Ахмедов М.А. - - - - 

Після одностайного голосування, пропозиція була ухвалена. 

ВИРІШИЛИ: 

 

До участі у Всеукраїнському фестивалі дитячої художньої творчості 

«Єдина родина» направити: 

 

Дар'ю Дьякову, центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради,  керівники Румянцева Л.М., Татаренкова С.С. 

Народний ансамбль танцю «Непосиди», центр дитячої та юнацької 

творчості Добропільської міської ради, керівники Румянцева Л.М., 

Татаренкова С.С.; 

«Зразковий художній колектив» вокальна студія «Дзвіночок», центр 

дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Московцева К.В.; 

Аріадну Хреннікову, центр дитячої та юнацької творчості 

Костянтинівської міської ради, керівник Зубенко І.М.; 



Богдана Павлова, центр дитячої та юнацької творчості 

Костянтинівської міської ради, керівник Зубенко І.М.; 

Тетяну Чабаненко та Марію Дрегуца, центр дитячої та юнацької 

творчості Костянтинівської міської ради, керівник Зубенко І.М. ; 

Єлизавету Куденко, комунальний заклад «Билбасівський опорний 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Слов'янської районної ради, 

керівник Ридош О.В.; 

Олексія Самойленко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№ 8 військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Шалімова Г.В.; 

Дарину Макагон, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Гайдук Л.Г.; 

Карину Іваник, центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради, керівник Московцева К.В.; 

Таісію Неверову, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та 

юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Гонтаренко М.В.; 

Христину Ковальова, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої 

та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Гайдук Л.Г.; 

Анастасію Бєляєву, Краматорський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів №6 - дошкільний навчальний заклад 

Краматорської міської ради», керівник Кандиба С.М.; 

Олександра Скірденко, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№ 2 військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Стадник О.Л.; 

Анастасію Єрьоменко, Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, керівник Московцева К.В.; 

Єву Лагус, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Стадник О.Л.; 

Крістіну Потапенкову, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№ 9 військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Альохина О.В.; 

Квартет «Ромашки», позашкільний навчальний заклад Центр дитячої 

та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Гайдук Л.Г.; 

«Народний художній колектив» вокальна студія «Нeartbeat», ансамбль 

«Арго», Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівник 

Петренко Г.М.; 

«Народний художній колектив» вокальна студія «Нeartbeat», ансамбль 

«Індиго», Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, 

керівник Петренко Г.М.; 

Квінтет «Світанок», центр дитячої та юнацької творчості військово-

цивільної адміністрації м. Торецьк , керівник Скляр Л.А.; 

«Народний художній колектив» вокальна студія «Нeartbeat», ансамбль 

«Містечко», Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, 

керівник Петренко Г.М.; 

Гурток естрадної пісні «Сузір’я», Донецький обласний палац дитячої 

та юнацької творчості, керівники Юрченко О.І., Юрченко Л.В.; 



«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка», 
Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівники 
Голік І.О., Голік О.В.

Та направити роботи:

Марії Носової, позашкільний навчальний заклад центр дитячої та 
юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Іваненко В.В.;

Владислави Любченко та Владислава Зайцева, , Високопільський 
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Олександрівської селищної 
ради, керівник Пунту с Г.О.;

Лариси Ситнік, будинок дитячої та юнацької творчості Авдіївської 
міської ради, керівник Побережна О.О.;

Вікторії Мазурової, палац дитячої та юнацької творчості м. Гірника 
Селидівської міської ради, керівник Синельникова І.М.;

Катерини Забазної, центр дитячої та юнацької творчості військово- 
цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Іноземцева Н.О.;

Вікторії Каретник, центр дитячої та юнацької творчості військово- 
цивільної адміністрації м. Торецьк, керівник Іноземцева Н.О.;

Софії Гіленко, центр позашкільної роботи Краматорської міської 
ради, керівник Педченко Н.В.;

Дар’ї Пронози, позашкільний навчальний заклад центр творчості та 
дозвілля Покровської міської ради, керівник Жуйко Л.М.

Голова журі:

Заступник голови журі: 

Члени журі:


