
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

01.06.2021 Харків № 77 

 

Про результати проведення 

обласного відкритого фестивалю 

дитячої художньої творчості 

«Таланти третього тисячоліття» в 

дистанційній формі 

 

На виконання розпорядження Харківської обласної державної адміністрації 

від 21.06.2005 № 270 «Про обласний відкритий фестиваль дитячої художньої 

творчості «Таланти третього тисячоліття», зареєстрованого Харківським 

обласним управлінням юстиції від 08.08.2005 № 33/848, зі змінами у редакції, 

затвердженими розпорядженням голови Харківської обласної державної 

адміністрації від 20 серпня 2012 року № 512, відповідно плану роботи 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» на 2021 рік, ураховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 

17.02.2021 № 104 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, з метою підтримки талановитих та обдарованих дітей, які 

займаються різними жанрами аматорського мистецтва, сприяння 

самовдосконаленню і самоствердженню юних талантів, розвитку творчих 

здібностей та естетичного виховання дітей шляхом залучення до художньої 

творчості, з 20 лютого по 20 квітня 2021 року відбувся І (відбірковий) етап, з 05 

травня по 20 травня 2021 року – ІІ етап обласного відкритого фестивалю дитячої 

художньої творчості «Таланти третього тисячоліття» (далі – Фестиваль) у 

дистанційній формі на офіційному сайті Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості»: https://firstpalace.kh.ua/onlajn-

vistavka/  та на сторінці в Facebook за адресою: 

https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua.   

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 
 

НАКАЗУЮ: 

1. Визначити переможців Фестивалю (додаток 1). 

https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/
https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/
https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua


2. Відзначити учасників Фестивалю, які в номінаціях посіли перші, другі та 

треті місця, дипломами Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» відповідно І, ІІ і ІІІ ступенів. 

 

3. Інформацію про результати проведення Фестивалю довести до відома 

керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти Харківської 

області (додаток 2). 

 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з виховної 

роботи Тетяну КУРУКІНУ. 

 

 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 
 

З наказом ознайомлені:   

________________ Тетяна КУРУКІНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 1  

до наказу директора Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості»  

від 01.06.2021 № 77 
 

Список переможців 
обласного відкритого фестивалю дитячої художньої творчості 

«Таланти третього тисячоліття» 
 

Номінація «Образотворче мистецтво» 
 

Гран-прі -  Анастасія 

ПОВОЛОЦЬКА 
 

-  вихованка Барвінківського будинку 

творчості дітей та юнацтва Барвінківської 

міської територіальної громади 

Ізюмського району Харківської області 

(керівник – Борщова Г.І.); 
Напрям «Графіка»,  
вікова категорія 6 - 10 років: 

 

І місце -  Діана 

ПЕРЕПЕЛИЦЯ  

 
 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Роганської 

селищної ради Харківського району 

Харківської області (керівник –        

Зволейко К.В.); 
ІІ місце -  Софія 

ФЕДОРЕНКО  
 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості» Роганської 
селищної ради Харківського району 
Харківської області (керівник –                              
Зволейко К.В.); 

ІІІ місце -  Андрій УШКО  
 

-  вихованець Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 2 

Харківської міської ради» (керівник – 

Дмитренко Н.С.); 

вікова категорія 11 - 14 років 

І місце -  Дарина 

СЕМЕНОВА  

 

-  учениця Комунального закладу 

«Великобабчанський ліцей» Чугуївської 

міської ради Харківської області                 

(керівник – Лещенко О.І.); 

 



ІІ місце -  Павло ОДИНЦОВ  

 

-  вихованець Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості»   Південної 

міської  ради Харківського району  

Харківської області (керівник –     

Удовиченко Н.Л.); 

 

ІІІ місце -  Олександра 

ІВАЩЕНКО  

 

-  учениця Комунального закладу 

«Харківська санаторна школа № 11» 

Харківської обласної ради (керівник –

Васильєва А.Д.); 

 

вікова категорія 15 - 18 років: 

І місце -  Ольга УБОЖЕНКО 

 

-  учениця Колонтаївського ліцею 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської 

області (керівник – Вергун Ю. М.); 
 ІІ місце -  Нікита МАЛЯР  

 

-  вихованець Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Південної 

міської  ради  Харківського району  

Харківської області (керівник –     

Удовиченко Н.Л.); 
ІІІ місце -  Дар'я СУХОНІС  

 

-  вихованка Балаклійського Центру дитячої 

та юнацької творчості Балаклійської 

міської ради Харківської області                    

(керівник – Плоскінная О.С.); 

Напрям «Малюнок»,                                                                                          

вікова категорія 6 - 10 років: 

І місце -  Аріна ЧОРНА  

 

-  учениця Комунального закладу 

«Чугуївський ліцей № 2» Чугуївської 

міської ради Харківської області     

(керівник – Романова Н.В.); 

ІІ місце -  УЧНІВСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ  

-  3 класу Кобзівської гімназії Наталинської 

сільської ради Красноградського району 

Харківської області (керівник –            

Дубина Л.В.); 

ІІІ місце -  Марина 

ПЕРЕРОДОВА  
 

-  учениця Роганської гімназії Роганської 

селищної ради Харківського району 

Харківської області (керівник –                        

Кіпоть О. В.); 

вікова категорія 11-14 років: 

І місце -  Анна КОМЕНДАНТ 

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 2 

Харківської міської ради» (керівник –

Свіріна О.Є.); 



ІІ місце -  Катерина 

АНДРУЩЕНКО  

 

-  вихованка Дергачівського будинку дитячої 

та юнацької творчості  Дергачівської 

міської ради Харківської області                  

(керівник – Рудіка Е.Е.);  
ІІІ місце  Орина 

ФЕДОСЄЄНКО  

 

-  вихованка Зразкової студії "ДеАртіс" 

Комунального закладу «Палац дитячої та 

юнацької творчості «ІСТОК» Харківської 

міської ради (керівник – Астапова В. Л.);  

вікова категорія 15 -18 років: 

І місце -  Марина 

ОЛЄЙНІКОВА  
 

-  учениця Пристанційної гімназії 

Дворічанської селищної ради Харківської 

області (керівник – Філімонова О. В.); 

ІІ місце -  Анатасія 

РАШЕВСЬКА  
 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості»   Південної 

міської  ради  Харківського району  

Харківської області (керівник –     

Удовиченко Н.Л.); 
ІІІ місце -  Ольга ДІДУСЕНКО  

 

-  вихованка Борівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Борівської селищної 

ради (керівник – Богомолова Т. М.); 

Напрям «Станковий живопис»,                                                                                   

вікова категорія 6 - 10 років: 

І місце -  Марія ПАЗИЧ 

 

-  учениця Комунального закладу початкової 

мистецької освіти Краснокутської 

селищної ради  «Краснокутська школа 

мистецтв» Харківської області (керівник – 

Моїсеєва О.О.); 
ІІ місце -  Софія БАЙДИЧ  

 

-  вихованка Балаклійського центру дитячої 

та юнацької творчості Балаклійської 

міської ради Харківської області (керівник 

– Руденко Тетяна Анатоліївна); 
ІІІ місце -  Софія ВАЙДА 

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 2 

Харківської міської ради» (керівник – 

Свіріна О.Є.); 

вікова категорія 11 - 14 років: 

І місце -  Христина 

КОСТРОМСЬКА  

 

-  вихованка Чугуївського будинку дитячої 

та юнацької творчості Чугуївської міської 

ради Харківської області (керівник – 

Пономарьова Л.О.); 



ІІ місце -  Поліна 

ОСАУЛЕНКО  
 

-  вихованка Нововодолазького будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Нововодолазької селищної ради 

Харківської області (керівник –            

Мишак С.М.); 
ІІІ місце -  Таїсія 

ПИЛИПЕНКО 

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 2 

Харківської міської ради»                    

(керівник – Гоголєва О.Є.); 

 

вікова категорія 15 - 18 років: 

І місце -  Ольга СТАХЕВИЧ 

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 2 

Харківської міської ради» (керівник –  

Гоголєва О.Є.); 
ІІ місце -  Анастасія 

НАДВОДСЬКА  
 

-  вихованка Чугуївського будинку дитячої 

та юнацької творчості Чугуївської міської 

ради Харківської області (керівник –

Іванова О.М.); 
ІІІ місце -  Софія ПОВІДАШ 

 

-  учениця Комунального закладу початкової 

мистецької освіти Краснокутської 

селищної ради  «Краснокутська школа 

мистецтв» Харківської області (керівник – 

Моїсеєва О.О.); 

 

Напрям «декоративно-ужиткове мистецтво», 

вікова категорія 6 - 10 років; 

І місце -  Дар'я 

ШАПАШНІКОВА 
 

-  вихованка Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області» (керівник – 

Данильченко Н.Ю.); 

ІІ місце -  Анна МОСКВІНА  
 

-  вихованка Красноградського  центру 

дитячої та юнацької творчості 

Красноградської міської ради Харківської 

області (керівник – Хомович Н. В.); 
ІІІ місце -  УЧНІВСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ 

-  учні 4 класу Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа № 5» 

Харківської обласної ради (керівник – 

Нікітюк Н.О.); 

 

 

 



вікова категорія 11 - 14 років: 

І місце -  Анна 

МОЙСЕЄНКО  

 

-  вихованка зразкового колективу 

художньої вишивки «Слобожаночка» 

Ізюмського центру дитячої та юнацької 

творчості Ізюмської міської ради 

Харківської області (керівник –  

Горенко М. А.); 
ІІ місце -  Поліна 

ВОТІНЦЕВА  

 

-  вихованка Нововодолазького будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Нововодолазької селищної ради 

Харківської області (керівник –                     

Коваль О.В.); 
ІІІ місце -  Анастасія 

БУЙНИЦЬКА 
 

-  вихованка Барвінківського будинку 

творчості дітей та юнацтва Барвінківської 

міської територіальної громади 

Ізюмського району Харківської області                                          

(керівник –  Ситник І.В.); 

вікова категорія 15 - 18 років: 

І місце -  Вікторія 

КАЛІТУХА  
 

-  вихованка Ізюмського центру дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської міської ради 

Харківської області (керівник –                        

Горенко М.А.); 
ІІ місце -  Єва ХАРЧЕНКО  

 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 3 

Харківської міської ради» (керівник  – 

Кононова О.П.); 
ІІІ місце -  Денис ЖУКОВ  -  вихованець Куп'янського центру дитячої 

та юнацької творчості Куп'янської міської 

ради Харківської області (керівник – 

Жукова Л.Г.); 

ІІІ місце -  Алевтина МИНКА  
 

-  вихованка Комунального закладу 

«Золочівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Харківської області 

(керівник – Лавріненко І.В.). 

 

 

Номінація «Вокальне мистецтво» 

 
Гран-прі                        -  Єлизавета НОСІК                     -  учениця Ватутінського ліцею 

Новодолазької селищної ради Харківської 

області    (керівник – СеменіхінаА.А.)                                                                                                   



 

Напрям  «Сольний вокал»,  

вікова категорія 7-10 років: 

І місце                                                                                           -  Сабіна ВОЛОЩУК                 -  вихованка Комунального закладу                                                                                   

«Центр позашкільної освіти «Мрія»                                                                 

Харківської міської ради»  (керівник – 

Гордєєва С.О.);;   

ІІ місце -  Марія           

ПРОЛАГАЄВА 
-  вихованка Комунальної установи 

«Вовчанський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Вовчанської міської 

ради Чугуївського району Харківської 

області (керівник – Колесник М.І.); 

ІІІ місце -  Олександра 

ВОБЖА 

-  учениця Добренський ліцей Наталинської 

сільської ради Красноградського 

району Харківської області  (керівник – 

Головая Ю.М.); 

вікова категорія 11-13 років: 

І місце -  Богдан ГОРОШКО -  учень Комунального закладу «Кочетоцька 

санаторна школа» Харківської обласної 

ради (керівник – Лозовик О.Д.); 
ІІ місце -  Софія ВАЩЕНКО  -  вихованка Чугуївського будинку 

дитячої та юнацької творчості Чугуївської 

міської ради Харківської області     

(керівник – Пахоменко В.В.); 

ІІІ місце -  Євгенія 

СТРІЛЬЧУК  

-  вихованка Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості» Зміївської міської ради 

Чугуївського району Харківської області     

(керівник – Колчинцева К.О.); 

вікова категорія 14-18 років: 

І місце -  Дарина БОРЩ  -   вихованка Дергачівського будинку 

дитячої та юнацької творчості  

Дергачівської міської ради Харківської 

області (керівник – Щербак І.Р.); 
ІІ місце -  Аліна БАРИБІНА -   учениця Шевченківської дитячої музичної 

школи Шевченківської селищної ради 

Куп’янського району Харківської області 

(керівник – Гончарова Т.О.); 

ІІІ місце -  Дар'я МАЛЯР -  учениця Комунального закладу 

«Чугуївський ліцей №5» Чугуївської 

міської ради Харківської області      

(керівник – Ганзенко В.Д.); 



Напрям «Ансамблевий вокал»,  

 

вікова категорія 7-10 років: 
І місце -  Ансамбль «ВЕСЕЛІ 

НОТКИ» 

-  вихованці Борівського будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Борівської районної ради Харківської 

області (керівник – Молчанова А.О.); 

ІІ місце -  Вокальний 

ансамбль 

«ЯСКРАВІ 

СМАЙЛИКИ» 

-  вихованці Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Роганської 

селищної ради Харківського району 

Харківської області (керівник –              

Кіпоть О.В.); 
ІІІ місце -  Вокальний колектив 

естрадної пісні 

«МАЛЬВА» 

-  вихованці Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 5 

Харківської міської ради» (керівник – 

Мануйлова Т.В.); 

 

вікова категорія 11-13 років: 
І місце -  Дует Аделіна 

ДУДАРЄВА, 

Максим УЛЕЙКО  

-  учні Комунального закладу «Мартівський 

ліцей Печенізької селищної ради 

Харківської області» (керівник – 

Штанкевська Т.В.); 
ІІ місце -  Вокальний 

ансамбль 

«КАЛИНА» 

-   учні Шевченківської дитячої музичної 

школи Шевченківської селищної ради 

Куп’янського району Харківської області 

(керівник – Гончарова Т.О.); 

ІІІ місце -  Колектив 

естрадного 

мистецтва «НОН 

СТОП» 

-  вихованці Люботинського міського 

Будинку дитячої та юнацької творчості 

Люботинської міської ради Харківської 

області (керівник – Харченко О.П.); 

 

вікова категорія 14-18 років: 
І місце -  Дует Дарина 

КОЗИР, Аліна 

БАРИБІНА 

-  учениці Шевченківської дитячої музичної 

школи Шевченківської селищної ради 

Куп’янського району Харківської області 

(керівник – Гончарова Т.О.); 
ІІ місце -  Дует «ДВІ 

ПОЛОВИНКИ» 

-  учні Ватутінського ліцею Нововодолазької 

селищної ради Харківської області 

(керівник – Семеніхіна А.А.); 

ІІІ місце -  Дует Іван НЕТІС, 

Марія ТОЛСТИХ 

-  вихованці Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Роганської 

селищної ради Харківського району 

Харківської області (керівник –           

Толстих Г.Б.); 

 



Напрям «Хорове мистецтво» 

І місце -  Шкільний хор 

«МОБІЛЬ» 

-  вихованці Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості «Імпреза» 

Пісочинської селищної ради Харківського 

району Харківської області (керівник – 

Бучинська Г.Л.) 
ІІ місце -  Хор «РАЙДУГА» -  учні Пономаренківської загальноосвітньої 

школи І- ІІІ ступенів Роганської селищної 

ради Харківського району Харківської 

області (керівник – Юша О.М.) 
ІІІ місце -  переможців не 

визначено 

 

-   

Номінація «Хореографічне мистецтво» 

Гран-прі -  Зразковий художній 

хореографічний 

колектив 

«КРАПЕЛЬКИ» 

- учні Комунального закладу «Чугуївський 

ліцей №5» Чугуївської міської ради 

Харківської області (керівники –        

Бабенко Н.І., Колісник Є.С.) 

 

Напрям «Народно-сценічний танець»,  

вікова категорія 7-12 років: 
І місце -  Хореографічний 

колектив «ЖАР-

ПТИЦЯ» 

- вихованці Куп’янського центру дитячої та 

юнацької творчості Куп’янської міської 

ради Харківської області, за постановку 

«Лепетухи» ( керівник – Гутник І.В.); 
ІІ та ІІІ 
місце 

-  переможців не 

визначено 

 

-   

вікова категорія 13-18 років: 

І місце -  Хореографічний 

колектив  «ЖАР-

ПТИЦЯ» 

- вихованці Куп’янського центру дитячої та 

юнацької творчості Куп’янської міської 

ради Харківської області, за постановку 

«Гребіночка» (керівник – Гутник І.В.); 

ІІ місце -  Зразковий колектив 

народного танцю 

«ШАЛУНІШКИ» 

- вихованці Куп'янського центру дитячої та 

юнацької творчості Куп'янської міської 

ради Харківської області, за постановку 

«Українські парубки» (керівник – 

Долженко Т.Г.) 
ІІІ місце -  переможців не 

визначено 

  



Номінація «Сучасно-сценічний танець»,  

вікова категорія 7-12 років: 

І місце -  Студія сучасного 

танцю «DREAM 

TEAM» 

- вихованці Комунального закладу 

«Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області», за постановку 

«Перші кроки» (керівник –              

Шматченко І.О.); 
ІІ місце -  Танцювальний 

колектив сучасно-

естрадного танцю 

«ДІАМАНТ»   

- вихованці Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Південної 

міської ради Харківського району 

Харківської області, за постановку          

«Пін- код» (керівник – Зеленська І.В.); 
ІІІ місце -  Зразковий художній 

колектив сучасного 

танцю «I BELIEVE» 

- вихованці Люботинського міського 

будинку дитячої та юнацької творчості 

Люботинської міської ради Харківської 

області, за постановку «Маестро» 

(керівник – Іщенко О.В.); 

 -  Хореографічний 

колектив «EXTRIM 

BI BOYS» 

- вихованці Борівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Борівської селищної 

ради, за постановку «Безликі» (керівник –

Зібров О.В.); 

вікова категорія 13-18 років: 

І місце -  Зразковий 

хореографічний 

колектив «DANCE 

WORLD» 

- вихованці Комунального закладу 

«Мереф'янський міський будинок 

творчості», за постановку «Шлях до 

вічного життя» (керівник – Слюсар М.О.); 
ІІ місце -  Зразковий художнiй 

колектив естрадного 

танцю 

«КОНФЕТТІ» 

- вихованці Комунальний заклад «Центр 

дитячої та юнацької творчостi №4 

Харкiвської мiської ради», за постановку 

«Sueltame» (керівник – Грiбова Г.А.); 
ІІІ місце -  Зразковий художній 

колектив сучасного 

танцю «I BELIEVE» 

- вихованці Люботинського міського 

будинку дитячої та юнацької творчості 

Люботинської міської ради Харківської 

області, за постановку «Ти не один» 

(керівник – Іщенко О.В.); 
 -  Танцювальний 

колектив «ГРАЦІЯ» 

- вихованці Комунального закладу 

«Печенізький центр дитячої та юнацької 

творчості Печенізької селищної ради», за 

постановку «Сучасні ритми» (керівник – 

Данильченко Л.Ю.) 

 

Директор           Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 2  

до наказу директора Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості»  

від 01.06.2021 № 77 

 

Інформація  

про результати проведення обласного відкритого фестивалю дитячої 

художньої творчості «Таланти третього тисячоліття»  

 

На виконання розпорядження Харківської обласної державної 

адміністрації від 21.06.2005 № 270 «Про обласний відкритий фестиваль 

дитячої художньої творчості «Таланти третього тисячоліття», зареєстрованого 

Харківським обласним управлінням юстиції від 08.08.2005 № 33/848, зі 

змінами у редакції, затвердженими розпорядженням голови Харківської 

обласної державної адміністрації від 20 серпня 2012 року № 512, відповідно 

плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» на 2021 рік, ураховуючи постанову Кабінету Міністрів 

України від 17.02.2021 № 104 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, з метою підтримки талановитих та обдарованих дітей, які 

займаються різними жанрами аматорського мистецтва, сприяння 

самовдосконаленню і самоствердженню юних талантів, розвитку творчих 

здібностей та естетичного виховання дітей шляхом залучення до художньої 

творчості, з 20 лютого по 20 квітня 2021 року відбувся І (відбірковий) етап, з 

05 травня по 20 травня 2021 року – ІІ етап обласного відкритого фестивалю 

дитячої художньої творчості «Таланти третього тисячоліття» (далі – 

Фестиваль) у дистанційній формі на офіційному сайті Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»: 

https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/  та на сторінці в Facebook за адресою: 

https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua.   

Фестиваль відбувся в дистанційній формі, у двох етапах взяли участь 

понад 1000 учнів закладів освіти з 7 районів, 42 об'єднаних територіальних 

громад Харківської області, 6 районів міста Харкова, 6 закладів освіти 

обласного підпорядкування.  

За підсумками роботи журі другого етапу були визначені 72 переможці у 

трьох номінаціях: «Образотворче мистецтво», «Вокальне мистецтво», 

«Хореографічне мистецтво». 

Урочиста церемонія оголошення переможців обласного відкритого 

фестивалю дитячої художньої творчості «Таланти третього тисячоліття» 

відбулася 01 червня 2021 року онлайн на офіційному сайті Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»: 

https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/
https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua


https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/  та на сторінці в Facebook за адресою: 

https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua   

 

 

Директор          Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/
https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua

