
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

02.11.2022 Харків № 71 

 
Про результати проведення 
обласного етапу Всеукраїнського  
конкурсу дітей та учнівської молоді 
«За нашу свободу» в дистанційній 
формі 

 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.12.2021 року 

№ 1379 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), листа Українського державного центру 

позашкільної освіти від 19.09.2022 № 09-22 «Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу», враховуючи 

Постанову Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 та 

запровадження на території України воєнного стану згідно з Указами Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, від    14 березня 2022 року № 

133/2022, від 18 квітня 2022 року №259/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022, 

від 12 серпня 2022 року № 573/2022, з метою виховання патріотів, громадян 

правової, демократичної держави та нагоди Дня захисників і захисниць України з 

12 по 26 жовтня 2022 року у Комунальному закладі «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» відбувся обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу» в  дистанційній формі 

(далі - Конкурс) за розділами «Образотворче мистецтво» та «Поезія». 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визначити переможців Конкурсу (додаток 1). 

 

2. Відзначити учасників Конкурсу, які стали переможцями дипломами І. ІІ, ІІІ 

ступенів Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (додаток 1).  



3. Направити до участі в фінальному етапі Конкурсу роботи переможців, що 

посіли І місця у розділах «Образотворче мистецтво» та «Поезія» в молодшої, 

середньої, старшої вікових категоріях. 

 

4. Інформацію про результати проведення Конкурсу довести до відома керівників 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти Харківської області  

(додаток 2). 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ. 

 

 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

 

З наказом ознайомлені 

Курукіна Т.І. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток № 1 

до наказу директора  

Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

від 02.11.2022 № 71 
 

Список переможців  
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді 

«За нашу свободу» 
  

Розділ «Образотворче мистецтво», 
молодша вікова категорія  - 7-10 років: 

І 
місце 

-  Мирослава 

УКОЛОВА 

-  учениця Донецького ліцею №1 Донецької 

селищної ради Ізюмського району 

Харківської області (керівник – Чаговець 

Тетяна); 

  Каріна  

ГАДЮЧКО 

 учениця Комунального закладу 

«Першотравневий ліцей» Зміївської міської 

ради Чугуївського району Харківської 

області   (керівник – Єрьоміна Тетяна); 

  Валерія  

ЮРЧЕНКО 

 учениця Донецького ліцею №1 Донецької 

селищної ради Ізюмського району 

Харківської області (керівник  – Орєхова 

Наталія); 

  Вероніка  

ШЕВЧУК  

 вихованка Комунального закладу 

«Богодухівський центр дитячої та юнацької 

творчості» Богодухівської міської ради 

Харківської області (керівник – Синєпол 

Людмила); 

  Сніжана  

ІВАНЬКО  

 вихованка Роздольської гімназії 

Наталинської сільської ради 

Красноградського району Харківської 

області (керівник – Ільїна Валерія); 

  Олександра  

НЕЄСАЛОВА  

 учениця Комунального закладу 

«Червонівський ліцей» Біляївської сільської 

ради Лозівського району Харківської 

області (керівник – Неєсалова Ганна ); 

  Антоніна  

МОВЧАН  

 вихованка Кегичівського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Кегичівської селищної 

ради (керівник – Муха Ольга); 



  Сергій  

ІВАЩЕНКО 

 учень Шульської філії Комунального 

закладу «Біляївський ліцей» Біляївської 

сільської ради Лозівського району 

Харківської області (керівник – Гончарова 

Вікторія);  

ІІ 

місц

е 

 Діана  

ФІЛОНЕНКО 

 вихованка Коломацького будинку дитячої та 

юнацької творчості Коломацької селищної 

ради Коломацького району Харківської 

області (керівник – Рибалка Наталія);  

  Роман  

УДАЛЬЦОВ 

 вихованець Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Вектор» Харківської 

міської ради (керівник – Комар Димитріан );  

  Марія  

САФРОНОВА 

 вихованка Чугуївського будинку дитячої та 

юнацької творчості Чугуївської міської ради 

Харківської області (керівник – 

Пономарьова Любов);  

  Ганна  

ТОВКАЧ  

 учениця Комунального закладу «Утківський 

ліцей» Мереф'янської міської ради 

Харківської області (керівник – Озерова 

Марина);  

  Мілана  

ХМАРНА 

 учениця Комунального закладу 

«Наталинський ліцей Наталинської сільської 

ради Красноградського району Харківської 

області» (керівник – Джгун Вікторія);  

ІІІ 

місц

е 

 Ярослав  

СІРЕНКО 

 учень Комунального закладу «Ульянівський 

ліцей» Богодухівської міської ради 

Богодухівського району Харківської області 

(керівник – Сергієнко Наталія );  

  Злата  

КАЙДА 

 учениця Комунального закладу 

«Наталинський ліцей Наталинської сільської 

ради Красноградського району Харківської 

області» (керівник – Юрко Ганна);  

  Наталія  

СТЕШЕНКО 

 вихованка Краснокутського центру дитячої 

та юнацької творчості Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району 

Харківської області  (керівник – Сербіна 

Валентина);  

  Дар`я  

СЕМЕНЮК 

 учениця Комунального закладу 

«Наталинський ліцей Наталинської сільської 

ради Красноградського району Харківської 

області» (керівник – Мірча Тетяна);  



  Станіслав  

ОРЄХОВ 

 учень Комунального закладу «Солоницівський 

ліцей №3» Солоницівської селищної ради 

(керівник – Крутогуз Ірина);  

  Варвара  

КОРОБЕЙНИКОВА 

 вихованка Кегичівського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Кегичівської селищної 

ради (керівник – Ковалевська Наталія);  

  Ксенія  

МАКАРЕНКО 

 учениця Комунального закладу 

«Наталинський ліцей Наталинської сільської 

ради Красноградського району Харківської 

області" (керівник – Назарук Наталія) 

середня вікова категорія − 11-14 років 
 

І місце -  Анастасія 

ЛАКТІОНОВА 

-  вихованка Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості» (керівник – Воловик 

Ганна) 

 -  Марія 

ЛЕВЧЕНКО 

-  учениця Комунального закладу «Наталинський 
ліцей Наталинської сільської ради 
Красноградського району Харківської області» 

(керівник – Бурлаєнко Олена ) 

 -  Уляна  

БОГДАНОВА 

-  учениця Комунального закладу «Наталинський 
ліцей Наталинської сільської ради 
Красноградського району Харківської області» 
(керівник – Пигида Людмила) 

 -  Дарія  

ОБЛІЧЕНКО 

-  учениця Попівської філії Комунального 
закладу «Наталинський ліцей Наталинської 
сільської ради Красноградського району 
Харківської області» (керівник – Шевченко 
Юрій ) 

 -  Ігор  

ГАЙДАР 

-  вихованець Чугуївського будинку дитячої та 
юнацької творчості Чугуївської міської ради 
Харківської області (керівник – Іванова Олена) 

 -  Ксенія  

ЩЕРБАК 

-  учениця Комунального закладу «Харківська 
санаторна школа № 11» Харківської обласної 
ради (керівник – Гудевич Тетяна) 

 -  Ангелiна  

МЕЗЕН 

-  учениця Комунального закладу «Коломацький 
ліцей імені Героя Радянського Союзу І.Є. 
Єгорова Коломацької селищної ради 
Богодухівського району Харківської області» 
(керівник – Сухомлин Інна ) 



ІІ місце -  Дарія  

ОБЛІЧЕНКО 

-  учениця Попівської філії Комунального 
закладу «Наталинський ліцей Наталинської 
сільської ради Красноградського району 
Харківської області» (керівник – Тимченко 
Наталія) 

 -  Михайло  

ГРУБНИК 

-  учень Високопільського ліцею Валківської 
міської ради Богодухівського району 
Харківської області (керівник – Грубник 
Людмила) 

 -  Микола  

ЄРУНОВ 

-  учень Комунального закладу «Шарівський 
ліцей» Богодухівської міської ради 
Богодухівського району Харківської області 
(керівник – Синєпол Людмила) 

 -  Єлизавета  

ЗАВГОРОДНЯ 

-  учениця Комунального закладу  
«Покотилівський ліцей № 2 Височанської 
селищної ради Харківського району 
Харківської області» (керівник – Пугачова 

Єлизавета ) 

 -  Дарина  

ШИЛО 

-  учениця Гонтів`ярської філії Валківського 
ліцею імені Олександра Масельського 
Валківської міської ради Богодухівського 
району Харківської області (керівник – 
Ніконенко Ірина) 

 -  Поліна  

ДУБІНА 

-  учениця Кегичівського Будинку дитячої та 
юнацької творчості Кегичівської селищної ради 

керівник – Онай Інеса) 

 -  Вікторія  

СИНЕЦЬКА 

-  учениця Донецького ліцею №1 Донецької 

селищної ради Ізюмського району Харківської 

області (керівник – Овчиннікова Іра) 
 -  Дарина  

КУЦ 

-  учениця Новомерчицького ліцею Валківської 

міської ради Богодухівського району 

Харківської області (керівник – Гарбуз 

Валентина) 
 -  Поліна  

ГАРБУЗ 

-  учениця Комунального закладу 
«Мереф’янський медичний ліцей» 
Мереф’янської міської ради Харківської 
області (керівник – Мироненко Юлія ) 



ІІІ 

місце 

-  Анастасія  

КОЛІСНИК 

-  учениця Комунального закладу 
«Мереф’янський ліцей № 1 імені І.Я. 
Перемота» Мереф’янської міської ради 
Харківської області (керівник – Триполко 
Ірина) 

 -  Юлія  

ГАЛЕЙ 

-  учениця Комунального закладу «Наталинський 
ліцей Наталинської сільської ради 
Красноградського району Харківської області» 
(керівник – Веклич Юрій ) 

 -  Анастасія  

НЕФЬОДОВА 

-  учениця Комунального закладу «Вільшанський 
ліцей» Солоницівської селищної ради (керівник 

– Корінько Валентина ) 

 -  Ярослава  

ДЕМЕНКО 

-  учениця Комунального закладу «Вільшанський 
ліцей» Солоницівської селищної ради (керівник 

– Корінько Валентина ) 

 -  Андріана  

ПРОХОРОВА 

-  учениця Кегичівського Будинку дитячої та 
юнацької творчості Кегичівської селищної ради 
(керівник – Осадча Ганна) 

 -  Діана  

СІТЧЕНКО 

-  учениця Комунального закладу «Вільшанський 
ліцей» Солоницівської селищної ради (керівник 
– Корінько Валентина ) 

 -  Ірина  

УДОВЕНКО 

-  учениця Комунального закладу 
«Шелестівський ліцей Коломацької селищної 
ради Богодухівського району Харківської 
області» (керівник – Чернуцька Наталія) 

 -  Артем  

РЕЗУНЕНКО 

-  учень Андріївського ліцею №1 Донецької 
селищної ради Ізюмського району Харківської 
області (керівник – Камишан Марина ) 

 -  Олександр  

КУВАЛДІН 

-  учень Андріївського ліцею №1 Донецької 
селищної ради Ізюмського району Харківської 

області (керівник – Камишан Марина ) 

 -  Євгенія  

МОСКАЛЕНКО 

-  учениця Комунального закладу 
«Солоницівська гімназія «Перлина»» 
Солоницівської селищної ради (керівник – 

Максимчук Вікторія) 



 -  Даніл  

НІКІШІН 

-  учень Комунального закладу                     
«Харківська санаторна школа № 11» 
Харківської обласної ради (керівник – 

Гудевич Тетяна) 

старша вікова категорія − 15-18 років 
І місце -  Дмитро  

ТКАЧЕНКО 

-  вихованець Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості» (керівник – Воловик 
Ганна)  

 -  Діана  

ЧАЛЄНКО 

-  вихованка Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості» (керівник – Чаєнко 
Олена)  

 -  Максим  

МЕЖЕРИЦЬКИЙ 

-  учень Комунального закладу                     
«Коломацький ліцей імені Героя Радянського 
Союзу І.Є. Єгорова Коломацької селищної 
ради Богодухівського району Харківської 

області» (керівник – Межерицька Світлана) 

 -  Єлизавета  

ДЕМИДЕНКО 

-  учениця Комунального закладу 
«Мереф’янський ліцей «Перспектива»» 
Мереф’янської міської ради Харківської 

області (керівник – Мезенцева Наталя) 

ІІ місце -  Максим  

МЕЖЕРИЦЬКИЙ 

-  учень Комунального закладу       
«Коломацький ліцей імені Героя Радянського 
Союзу І.Є. Єгорова Коломацької селищної 
ради Богодухівського району Харківської 
області» (керівник – Межерицька Світлана) 

 -  Максим  

МЕЖЕРИЦЬКИЙ 

-  учень Комунального закладу                     
«Коломацький ліцей імені Героя Радянського 
Союзу І.Є. Єгорова Коломацької селищної 
ради Богодухівського району Харківської 

області» (керівник – Межерицька Світлана) 

 -  Карина  

ГЕРАСИМЕНКО 

-  учениця Комунального закладу 

«Чернещинський ліцей» Зачепилівської 

селищної ради Красноградського району 

Харківської області (керівник – Полчанінова 

Надія) 



 -  Софія  

ЦИМБАЛ 

-  вихованка Комунального закладу 
«Зміївський центр дитячої та юнацької 
творчості» Зміївської міської ради 
Чугуївського району Харківської області 
(керівник – Острікова Віра) 

 -  Павло  

ОДІНЦОВ 

-  вихованець Комунального закладу «Центр 
дитячої та юнацької творчості» Південної 
міської ради Харківського району 
Харківської області (керівник – Удовиченко 
Наталія) 

 -  Валерія  

ВАЩЕНКО 

-  учениця Високопільського ліцею Валківської 
міської ради Богодухівського ліцею 
Харківської області (керівник – Грубник 

Людмила) 

 -  Ірина  

ЧАЛА 

-  вихованка Комунального закладу «Центр 
позашкільної освіти «Мрія» Харківської 
міської ради» (керівник – Світлова Катерина) 

 -  Крістіна  

ХВОРОСТИНКА 

-  учениця Добренського ліцею Наталинської 
сільської ради Красноградського району 
Харківської області (керівник – Харченко 
Лариса) 

ІІІ місце -  Орина  

ТКАЧУК 

-  учениця Комунального закладу 
«Вільшанський ліцей» Солоницівської 
селищної ради (керівник – Корінько 
Валентина) 

 -  Крістіна  

РИБАЛЬЧЕНКО 

-  учениця Комунального закладу 
«Зачепилівський ліцей» Зачепилівської 
селищної ради Красноградського району 
Харківської області (керівник – Фесенко 
Світлана) 

 -  Ель Фар Аміра  

 

-  вихованка Комунального Закладу «Центр 
позашкільної освіти «Вектор»» Харківської 

міської ради (керівник – Комар Димитріан) 

 -  Анастасія 

ГОЛОЗУБОВА 

-  учениця Балаклійського ліцею №3 
Балаклійської міської ради Харківської 
області (керівник – Коновалова Тетяна ) 



 -  Діана  

КІНШАКОВА 

-  учениця Комунального закладу 
«Червонівський ліцей» Біляївської сільської 
ради Лозівського району Харківської області 

(керівник – Неєсалова Ганна) 

«Спеціа
льний 
приз 

журі» 

-  Аріна 

РЕЗЧЕНКО  

-  учениця Комунального закладу 
«Чугуївський ліцей №6 імені тричі Героя 
Радянського Союзу імені І.М. Кожедуба»  
Чугуївської міської ради Харківської області 
(керівник – Ганна Шудрак) 

 
Розділ «Поезія (вірші)»  

молодша вікова категорія - 7-10 років: 

І місце – Єлізавета  

ПОЛІЩУК 

– вихованка Комунального закладу «Першот-

равневий ліцей» Зміївської міської ради Чугу-

ївського району Харківської області керівник 

– Поліщук С. П.);  

ІІ місце – Маша БУТ – вихованка Комунального закладу «Зачепилів-

ський ліцей» Зачепилівської селищної ради 

Красноградського району Харківської області 

(керівник – Буланова В. М.); 

 – Олександр ІВА-

НОВ  

– вихованець Комунального закладу «Біляївсь-

кий ліцей» Біляївської сільської ради           

Лозівського району Харківської області                                                     

(керівник –  Іванова Т. П.); 

 – Артем КОЛЕС-

НІК 

– вихованець Комунального закладу «Колома-

цький  ліцей імені Героя Радянського Союзу 

І. Є. Єгорова Коломацької селищної ради Бо-

годухівського району Харківської області»  

(керівник – Межерицька С. І.) 

ІІІ місце – Віра БОЖКО – вихованка Комунального закладу 

«Наталинський ліцей Наталинської сільської 

ради Красноградського району Харківської 

області» (керівник –  

Мірча Т. П.); 

 – Аріна  

ШАМРАЙ 

– вихованка Комунального закладу 

«Першотравневий ліцей» Зміївської міської 

ради Чугуївського району Харківської 

області (керівник – Бердашева Л. Є.); 

середня вікова категорія - 11-14 років: 



І місце – Таміла  

ЧОБАЛЬКО 

– вихованка Комунального закладу «Бердянсь-

кий ліцей» Зачепилівської селищної ради 

Красноградського району Харківської області 

(керівник – Авдюніна З.В.) 

 – Єгор ГУБА  – вихованець Комунального закладу «Мико-

лаївський ліцей» Зачепилівської селищної 

ради Красноградського району Харківської 

області (керівник –  Чуб Т. М.) 

 – Єлизавета  

СТЕЦЕНКО  

– вихованка Комунального закладу «Мико-

лаївський ліцей» Зачепилівської селищної 

ради Красноградського району Харківської 

області (керівник – Чуб Т. М.) 

ІІ місце – Вероніка  

КОЛОДЧЕНКО  

– вихованка Комунального закладу «Ме-

реф’янський медичний ліцей» Мереф’янської 

міської ради Харківської області (керівник – 

Мироненко Ю.Ю.); 

 – Софія  

КОСТЕНКО  

– вихованка Комунального закладу «Біляївсь-

кий ліцей» Біляївської сільської ради 

Лозівського району Харківської області 

(керівник – Іванова Т. П.); 

ІІІ місце – Поліна  

ГАЙДАШ 

– вихованка Комунального закладу «Біляївсь-

кий ліцей» Біляївської сільської ради 

Лозівського району Харківської області  

(керівник – Іванова Т. П.); 

 – Аріана 

ГАВРІКОВА 

– учениця Харківської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 85 Харківської міської ради 

Харківської області; 

старша вікова категорія - 15-18 років: 

І місце – Вероніка 

ЗЄНОВА 

– вихованка Комунального закладу «Харківсь-

ка обласна Мала академія наук Харківської  

обласної ради» (керівник –  

Тараненко О. С.); 

ІІ місце – Єлизавета   

КОВАЛЕНКО 

– вихованка Комунального закладу «Харківсь-

ка обласна Мала академія наук Харківської 

обласної ради»  (керівник –  

Тараненко О. С.); 

ІІІ місце – Марія МА-

ХОТІЛО 

– вихованка Комунального закладу «Харківська 

обласна Мала академія наук Харківської об-

ласної ради»  (керівник –  Тараненко О. С.); 



ІІІ місце – Віолетта  

РИЖОВА 

– вихованка Комунального закладу «Харківська 

обласна Мала академія наук Харківської об-

ласної ради»  (керівник – Тараненко О. С.); 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток № 2 

до наказу директора  

Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

від 02.11.2022 № 71 

 

Інформація  

про результати проведення обласного етапу  

Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді 

 «За нашу свободу» 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.12.2021 року 

№ 1379 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), листа Українського державного центру 

позашкільної освіти від 19.09.2022 № 09-22 «Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу», враховуючи 

Постанову Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 та 

запровадження на території України воєнного стану згідно з Указами Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, від  14 березня 2022 року № 133/2022, 

від 18 квітня 2022 року №259/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022, від  

12 серпня 2022 року № 573/2022, з метою виховання патріотів, громадян правової, 

демократичної держави та нагоди Дня захисників і захисниць України  

з 12 по 26 жовтня 2022 року у Комунальному закладі «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» відбувся обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу» в дистанційній 

формі (далі − Конкурс) за розділами «Образотворче мистецтво» та «Поезія». 

В Конкурсі взяли участь 396 учасників в розділах «Образотворче 

мистецтво» (343)  та «Поезія (вірші)» (53), з них 226 учнів закладів загальної 

середньої освіти, 173 вихованця закладів позашкільної освіти з 7 районів 

Харківської області, 47 об'єднаних територіальних громад, 2 закладів освіти 

обласного підпорядкування. За результатами конкурсу переможцями стали  

81 учасник. 

До складу журі були залучені педагоги Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості»: завідувач художньо-естетичного 

відділу, керівник гуртка «Мистецтво живого слова» Ірина Лопатіна, керівник 



зразкового художнього колективу театру музичного світложивопису 

Наталія Крюковська, керівник зразкового художнього колективу театру ляльок 

«Жили-були», акторка театру «PS» Анастасія Соломко, керівник гуртка 

«Образотворче мистецтво» Ганна Воловик, керівник гуртка «Образотворче 

мистецтво» Наталія Ігуменцева-Тесленко, керівник гуртка «Виготовлення 

сувенірів» Ірина Підкопаєва. Під час оцінювання творчих робіт у номінаціях 

«Образотворче мистецтво» та «Поезія (вірші)» враховано художній рівень 

виконання, загальну грамотність, самостійність у виконанні, відповідність 

народним традиціям, відображення місцевого колориту, композиційну 

досконалість, загальну охайність оформлення, повноту розкриття теми роботи та 

відповідність тематиці повноту розкриття теми роботи та відповідність тематиці 

Конкурсу. Оргкомітетом Конкурсу виявлено, що роботи учасників мають 

актуальність, відповідають вимогам та віковим інтересам й пізнавальним 

можливостям учасників Конкурсу, свідчать про обізнаність та зацікавленість 

авторів робіт щодо історії України та боротьбі українців за незалежність. 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 


