
ПРОТОКОЛ 

 

05.10.2021 м. Слов’янськ № 18 

 
Засідання журі обласного етапу Всеукраїнського фестивалю дитячої 

та юнацької творчості «Чисті роси» 

 
Голова журі:  

Олена Карпенко заступник директора з навчально- 

виховної роботи, керівник вокальної 

студії «Sunshine» Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької 
творчості. 

Заступник голови журі:  

Валентина Орєхова завідувач відділу художньої творчості 

Донецького обласного палацу дитячої 

та юнацької творчості. 

Члени журі: 
 

Тетяна Куракова завідувач відділу 
декоративно-ужиткової творчості 

та образотворчого мистецтва 

Донецького обласного палацу дитячої 

та юнацької творчості; 

Олена Голік керівник «Зразкового художнього 

колективу» ансамблю танцю 

«Усмішка» Донецького обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості; 

Ігор Голік керівник «Зразкового художнього 

колективу» ансамблю танцю 

«Усмішка» Донецького обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості; 

Тетяна Хіміон керівник «Зразкового художнього 

колективу» хореографічної студії «Фо 

степ» Донецького обласного палацу 

дитячої та юнацької творчості; 

Анатолій Дзюбан керівник «Народного художнього 

колективу» студії образотворчого 

мистецтва «Степ» Мар’їнського 

районного центру дитячої та юнацької 

творчості (за згодою); 
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Алла Афонічева керівник колективу сценічної 

майстерності «Витівники» 

Білозерського освітньо-культурного 

центру Білозерської міської ради (за 

згодою); 

Євген Сагайдак керівник «Народного художнього 

колективу» студії ТБ і преси «Рожевий 

слон» Центру дитячої та юнацької 

творчості відділу освіти 

Добропільської міської ради (за 

згодою); 

Ірина Зубенко керівник гуртка-методист «Зразкового 

художнього колективу» літературно- 

творчої студії «Експеримент» Центру 

дитячої та юнацької творчості 
м. Костянтинівка (за згодою). 

 

Порядок денний: 

1. Визначення переможців, підбиття підсумків та оприлюднення 

результатів відповідно до списків та протоколів оцінювання журі обласного 

етапу Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті 

роси» (далі – Фестиваль). 

2. Рекомендації щодо участі переможців Фестивалю у Всеукраїнському 

фестивалі дитячої та юнацької творчості «Чисті роси». 

 
СЛУХАЛИ: 

1. Олену Карпенко, голову журі, яка зазначила, що, згідно із заявками, 

було проведено Фестиваль, в якому взяли участь 1279 вихованців, з них 

хлопчиків – 162 та дівчат – 1117, з міст Слов’янська, Старомлинівки, 

Добропілля, Дружківки, Українська, Лиману, Костянтинівки, Світлодарська, 

Мирнограду, Маріуполя, Мар’їнського, Мангушського та Волноваського 

районів. Також участь взяли вихованці КЗ «Донецького Палацу молоді 

«Юність» та Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості. 

2. Валентину Орєхову, заступника голови журі, яка запропонувала 

визначити переможців у номінації «Художнє виконавство» наступним чином: 

у номінації: «Художнє виконавство» 

Вокалісти 

Солісти 
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І вікова категорія 

ІІ місце: 

Софія Морина, «Зразковий художнiй колектив» вокально-хореографiчний 

естрадний дитячо-юнацький колектив «Лимонад», Маріупольський міський 

Палац естетичного виховання, керівник Бабiч О.А. 

ІІІ місце: 

Анна Головченко, вокальна студія «Соната», КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості м. Слов’янська», керівник Куриленко О.М.; 

Таісія Неверова, «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

«Ельдорадо», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, 

керівник Гонтаренко М.В. 

 
ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Ерiк Варданян, «Зразковий художнiй колектив» ансамбль дитячої 

естрадної пiснi «Крапельки-2000», Маріупольський міський Палац естетичного 

виховання, керівник Юдiна О.В.; 

Марія   Ворона,    «Народний    художній    колектив»    вокальна    студія 

«Сольвейг», КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості м. Слов’янська», 

керівник Куриленко І.В.; 

Олександра Федоренко, «Народний художній колектив» вокальний 

ансамбль «Ельдорадо», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської 

міської ради, керівник Гонтаренко М.В. 

 
ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Владислава Підлісна, «Народний художній колектив» вокальна студія 

«Сольвейг», КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості м. Слов’янська», 

керівник Куриленко І.В.; 

Софія Попова, вокальна студія «Соната», КЗ «Центр дитячої та юнацької 

творчості м. Слов’янська», керівник Куриленко О.М. 

ІІІ місце: 

Єлизавета Перебайло, гурток «Веселі нотки», КЗ «Волноваський Будинок 

дитячої та юнацької творчості» Волноваської міської територіальної громади, 

керівник Волошина Н.В.; 

Яна Полторацька, «Зразковий художнiй колектив» вокально- 

хореографiчний естрадний дитячо-юнацький колектив «Лимонад», 

Маріупольський міський Палац естетичного виховання, керівник Бабiч О.А. 
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Тріо 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Тріо «Доміно», «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

«Червона калина», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської 

ради, керівник Ланевська В.Є. 

 
ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Вокальне тріо «Різні», «Народний художній колектив» вокальна студія 

«Сольвейг», КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості м. Слов’янська», 

керівник Куриленко І.В. 

 

Квартети 

ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Шоу-група «МікроFON», вокальна студія «Соната», КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості м. Слов’янська», керівник Куриленко О.М. 

 

Колективи 

І вікова категорія 

І місце: 

Ансамбль «Мікс», «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

«Червона калина», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської 

ради, керівник Ланевська В.Є. 

ІІ місце: 

Вокальний ансамбль «Маленьке свято», «Народний художній колектив» 

вокальна студія «Сольвейг», КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості м. 

Слов’янська», керівник Куриленко І.В. 

 
ІІ вікова категорія 

І місце: 

Ансамбль «Доміно», «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

«Червона калина», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської 

ради, керівник Ланевська В.Є. 

 
ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Ансамбль «Арго», «Народний художній колектив» вокальна студія 
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«Heartbeat», Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, 

керівник Петренко Г.М. 

ІІІ місце: 

«Народний художній колектив» вокальний ансамбль «Ельдорадо», Центр 

дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 

Гонтаренко М.В. 

 

Композитори 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Дар’я Афанасьєва, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 

Мирноградської міської ради, керівник Хатнянська Л.А. 

 
3. Олену Голік, члена журі, яка запропонувала визначити переможців у 

номінаціях «Хореографічне мистецтво» та «Циркове мистецтво» наступним 

чином: 

у номінації: «Хореографічне мистецтво» 

Народний стилізований танець 

Колективи 

ІІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

«Народний художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Візаві», Центр 

дитячої та юнацької творчості Дружківської   міської   ради,   керівник 

Беззуба Н.Ю. 

 

Народний танець 

Колективи 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка», Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівники Голік О.В., 

Шаронова О.І. 

 

Естрадна хореографія 

Колективи 

І вікова категорія 

ІІІ місце: 

«Зразковий художній колектив» хореографічний гурток «Територія 

дитинства», КЗ «Міський центр позашкільної роботи за місцем мешкання» 
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Маріупольської міської ради, керівник Бутенко Ю. 

 

Сучасна хореографія 

Колективи 

І вікова категорія 

І місце: 

«Народний художній колектив» студія сучасного танцю «Молодіжний 

бульвар», Світлодарський Центр дитячої та юнацької творчості, керівник 

Корякіна Н.В. 

ІІ місце: 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка», Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівники Шаронова О.І., 

Голік І.О. 

 
ІІ вікова категорія 

І місце: 

«Народний художній колектив» хореографічний ансамбль «Натхнення», 

Маріупольський міський Палац естетичного виховання, керівник Бобова Н.А. 

ІІ місце: 

Хореографічний колектив «Авансцена», Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, керівники Карпочова Л.Л., Карпочов А.С.; 

«Народний художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Карамель», 

Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 

Сімагіна Є.В.; 

«Народний художній колектив» студія сучасного танцю «Молодіжний 

бульвар», Світлодарський Центр дитячої та юнацької творчості, керівник 

Корякіна Н.В. 

ІІІ місце: 

«Зразковий художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Німфея», 

Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 

Сушко М.В.; 

«Народний художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Браво», Центр 

дитячої та юнацької творчості Дружківської міської   ради,   керівник 

Петрова Т.В. 

 
ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

«Народний художній колектив» студія сучасного танцю «Молодіжний 

бульвар», Світлодарський Центр дитячої та юнацької творчості, керівник 
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Корякіна Н.В.; 

«Народний художній колектив» хореографічний ансамбль «Натхнення», 

Маріупольський міський Палац естетичного виховання, керівник Бобова Н.А. 

ІІІ місце: 

«Народний художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Арт-Денс», КЗ 

«Будинок дитячої та юнацької творчості Кальміуського району м. Маріуполя», 

керівник Залавіна Т.В. 

 

у номінації: «Циркове мистецтво» 

Солісти 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Кароліна Музика, циркова студія «Каскад», КЗ «Донецький Палац молоді 

«Юність», керівники Кожухар Ю.Г., Кожухар В.Ю. 

 

Дуети 

І вікова категорія 

І місце: 

Марія Стоволкова та Ганна Стоволкова, циркова студія «Каскад», КЗ 

«Донецький Палац молоді «Юність», керівники Кожухар Ю.Г., Кожухар В.Ю. 

 
ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Данило Кононов та Кароліна Музика, циркова студія «Каскад», КЗ 

«Донецький Палац молоді «Юність», керівники Кожухар Ю.Г., Кожухар В.Ю. 

 
4. Ірину Зубенко, члена журі, яка запропонувала визначити переможців у 

номінаціях «Літературна творчість» та «Театральне мистецтво» наступним 

чином: 

у номінації: «Літературна творчість» 

І вікова категорія 

І місце: 

Єгор Князев, «Зразковий художній колектив» літературно-творча студія 

«Експеримент», Центр дитячої та юнацької творчості Костянтинівської міської 

ради, керівник Зубенко І.М. 

ІІ місце: 

Анастасія Зеленська, «Зразковий художній колектив» театр-студія 

«Откровение», Світлодарський Центр дитячої та юнацької творчості, керівник 

Гусак О.М. 
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ІІІ місце: 

Аліса Бутіна, Мангушський районний центр дитячої творчості, керівник 

Оношко О.І. 

 
ІІ вікова категорія 

І місце: 

Олександр Макаров, гурток «Витівники», Лиманський міський Центр 

позашкільної роботи Лиманської міської ради, керівник Овчаренко Р.Р. 

ІІ місце: 

Софія Зеленська, «Зразковий художній колектив» театр-студія 

«Откровение», Світлодарський Центр дитячої та юнацької творчості, керівник 

Гусак О.М. 

ІІІ місце: 

Ярослава Малюга, КЗ «Мангушський опорний заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів» Мангушської селищної ради Маріупольського району, 

керівник Примаченко В.В. 

 
ІІІ вікова категорія 

І місце: 

Афіна Бахтар, КЗ «Ялтинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 1» Мангушської селищної ради Маріупольського району, керівник 

Рєва Т.Г. 

у номінації: «Театральне мистецтво» 

 
ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

«Зразковий художній колектив» театр-студія «Откровение», 

Світлодарський Центр дитячої та юнацької творчості, керівник Гусак О.М. 

ІІІ місце: 

Гурток «Freedom», КЗ «Волноваський Будинок дитячої та юнацької 

творчості» Волноваської міської територіальної громади, керівник 

Мардаренко Н.В. 

 
5. Євгена Сагайдака, члена журі, який запропонував визначити переможців 

у номінації «Фото-, кіно-, відеотворчість» наступним чином: 

у номінації: «Фото-, кіно-, відеотворчість» 

Відеотворчість 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 
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«Народний художній колектив» студія ТБ і преси «Рожевий слон», Центр 

дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Сагайдак Є.В. 

 

Фототворчість 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Майя Захряпа, «Народний художній колектив» студія ТБ і преси «Рожевий 

слон», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, 

керівник Лисенко Т.О. 

ІІІ місце: 

Таїсія Косарєва, заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 6 

Мирноградської міської ради, керівник Кишкань А.І. 

 
ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Олексій Яремчук, «Народний художній колектив» студія ТБ і преси 

«Рожевий слон», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської 

ради, керівник Лисенко Т.О. 

 
6. Тетяну Куракову, члена журі, яка запропонувала визначити переможців 

у номінації «Образотворче, декоративно-ужиткове мистецтво та художні 

ремесла» наступним чином: 

у номінації: «Образотворче, декоративно-ужиткове мистецтво та художні 

ремесла» 

Техніка виконання «Акрилові фарби» 

ІІ вікова категорія 

І місце: 

Софія Палій, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Фантазія», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради, керівник Кімеріна А.М. 

ІІ місце: 

Софія Солод, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Жар-птиця», Будинок творчості дітей та юнацтва Мирноградської 

міської ради, керівник Горбунова Т.О. 

 

Техніка виконання «Олійні фарби» 

ІІІ вікова категорія 

І місце: 



10 
 

Владислав Олійник, «Зразковий художній колектив» студія 

образотворчого мистецтва «Аква», КЗ «Міський центр позашкільної роботи за 

місцем мешкання» Маріупольської міської ради, керівник Молокова Т.Г. 

ІІ місце: 

Владислава Снітка, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Фантазія», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради, керівник Кімеріна А.М. 

 
Техніка виконання «Акварельні фарби» 

ІІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Альона Дятлова, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Степ», Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, 

керівник Дзюбан А.М. 

 

Техніка виконання «Гуаш» 

ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Меланія Клименко, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Степ», Мар’їнський районний Центр дитячої та юнацької творчості, 

керівник Дзюбан А.М. 

Техніка виконання «Кольорові олівці» 

ІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Вікторія Козлова, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Степ», Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, 

керівник Дзюбан А.М. 

 
ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Микита Овчинніков, «Народний художній колектив» студія 

образотворчого мистецтва «Жар-птиця», Будинок творчості дітей та юнацтва 

Мирноградської міської ради, керівник Горбунова Т.О. 

 

Техніка виконання «Графіка» 

ІІІ вікова категорія 

ІІ місце: 

Данило Урядін, «Зразковий художній колектив» арт-студія «Колібрі», 

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 
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Мазій В.В. 

 

Техніка виконання «Розпис на склі» 

І вікова категорія 

ІІ місце: 

Дар’я Гайдоба, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Фантазія», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради, керівник Кімеріна А.М. 

 

Техніка виконання «Валяння» 

ІІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Вікторія Ячменьова, «Зразковий художній колектив» гурток «М’яка 

іграшка», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, 

керівник Гутник О.Л. 

 

Техніка виконання «М’яка іграшка» 

І вікова категорія 

І місце: 

Софія Плотнікова, «Зразковий художній колектив» гурток «М’яка 

іграшка», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, 

керівник Гутник О.Л. 

Техніка виконання «Бісероплетіння» 

І вікова категорія 

ІІІ місце: 

Ірина Старцева, «Народний художній колектив» студія художньої вишивки 

«Колорит», Мар’їнський районний Центр дитячої та юнацької творчості, 

керівник Кочнєва Є.В. 

 
ІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Михайло Мішков, «Народний художній колектив» студія художньої 

вишивки «Колорит», Мар’їнський районний Центр дитячої та юнацької 

творчості, керівник Кочнєва Є.В. 

 
ІІІ вікова категорія 

ІІІ місце: 

Дарина Нечаєва, КЗ «Стародубівський заклад загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів» Мангушської селищної ради, керівник Нечаєва О.В. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами голосування пропозиція була ухвалена. 

ВИРІШИЛИ: 

Визначити переможців Фестивалю. 

 
СЛУХАЛИ: 

1. Олену Карпенко, голову журі, яка запропонувала до участі у 

Всеукраїнському фестивалі дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» 

рекомендувати: 

Ансамбль «Мікс», «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

«Червона калина», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської 

ради, керівник Ланевська В.Є.; 

Ансамбль «Доміно», «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

«Червона калина», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської 

ради, керівник Ланевська В.Є.; 

Ансамбль «Арго», «Народний художній колектив» вокальна студія 

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

керівник Петренко Г.М. 

Дар’ю Афанасьєву, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 

Мирноградської міської ради, керівник Хатнянська Л.А.; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка», Донецький 

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ” 

1 + Олена Карпенко - - - - 

2 + Валентина Орєхова - - - - 

3 + Тетяна Куракова - - - - 

4 + Олена Голік - - - - 

5 + Ігор Голік - - - - 

6 + Тетяна Хіміон - - - - 

7 + Анатолій Дзюбан - - - - 

8 + Алла Афонічева - - - - 

9 + Євген Сагайдак - - - - 

10 + Ірина Зубенко - - - - 
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обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівники Голік О.В., 

Шаронова О.І.; 

«Народний художній колектив» студія сучасного танцю «Молодіжний 

бульвар», Світлодарський Центр дитячої та юнацької творчості, керівник 

Корякіна Н.В.; 

«Народний художній колектив» хореографічний ансамбль «Натхнення», 

Маріупольський міський Палац естетичного виховання, керівник Бобова Н.А.; 

Кароліну Музику, циркова студія «Каскад», КЗ «Донецький Палац молоді 

«Юність», керівники Кожухар Ю.Г., Кожухар В.Ю.; 

Марію Стоволкову та Ганну Стоволкову, циркова студія «Каскад», КЗ 

«Донецький Палац молоді «Юність», керівники Кожухар Ю.Г., Кожухар В.Ю.; 

Єгора Князева, «Зразковий художній колектив» літературно-творча студія 

«Експеримент», Центр дитячої та юнацької творчості Костянтинівської міської 

ради, керівник Зубенко І.М.; 

Олександра Макарова, гурток «Витівники», Лиманський міський Центр 

позашкільної роботи Лиманської міської ради, керівник Овчаренко Р.Р.; 

Афіну Бахтар, КЗ «Ялтинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 1» Мангушської селищної ради Маріупольського району, керівник 

Рєва Т.Г.; 

«Народний художній колектив» студія ТБ і преси «Рожевий слон», Центр 

дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 

Сагайдак Є.В.; 

Майю Захряпу,   «Народний   художній   колектив»   студія   ТБ   і   преси 

«Рожевий слон», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської 

ради, керівник Лисенко Т.О.; 

Софію Палій, «Народний художній колектив» студія образотворчого 

мистецтва «Фантазія», Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради, керівник Кімеріна А.М.; 

Владислава Олійника, «Зразковий художній колектив» студія 

образотворчого мистецтва «Аква», КЗ «Міський центр позашкільної роботи за 

місцем мешкання» Маріупольської міської ради, керівник Молокова Т.Г.; 

Софію Плотнікову, «Зразковий художній колектив» гурток «М’яка 

іграшка», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, 

керівник Гутник О.Л. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

 

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ” 

1 + Олена Карпенко - - - - 
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2 + Валентина Орєхова - - - - 

3 + Тетяна Куракова - - - - 

4 + Олена Голік - - - - 

5 + Ігор Голік - - - - 

6 + Тетяна Хіміон - - - - 

7 + Анатолій Дзюбан - - - - 

8 + Алла Афонічева - - - - 

9 + Євген Сагайдак - - - - 

10 + Ірина Зубенко - - - - 

 

За результатами голосування пропозиція була ухвалена. 

 
ВИРІШИЛИ: 

До участі у Всеукраїнському фестивалі дитячої та юнацької творчості 

«Чисті роси» рекомендувати: 

Ансамбль «Мікс», «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

«Червона калина», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської 

ради, керівник Ланевська В.Є.; 

Ансамбль «Доміно», «Народний художній колектив» вокальний ансамбль 

«Червона калина», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської 

ради, керівник Ланевська В.Є.; 

Ансамбль «Арго»,   «Народний   художній   колектив»   вокальна   студія 

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

керівник Петренко Г.М. 

Дар’ю Афанасьєву, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 

Мирноградської міської ради, керівник Хатнянська Л.А.; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка», Донецький 

обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівники Голік О.В., 

Шаронова О.І.; 

«Народний художній колектив» студія сучасного танцю «Молодіжний 

бульвар», Світлодарський Центр дитячої та юнацької творчості, керівник 

Корякіна Н.В.; 

«Народний художній колектив» хореографічний ансамбль «Натхнення», 

Маріупольський міський Палац естетичного виховання, керівник Бобова Н.А.;



 

 


