
 

 

 

Додаток  

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

04.03. 2016    № 164   

 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади  

з економіки 

 

Диплом I ступеня 

 

Ромасько Іван - учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум - спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

 

Диплом IІ ступеня 

 

Жаданова Софія - учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад I ступеня 

«Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка - центр 

позашкільного виховання «Контакт» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Козка Олексій - учень 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс загальноосвітня школа I-

II ступенів № 34 - економіко-правовий ліцей 

«Сучасник» - дитячо-юнацький центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Бублик Єгор - учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс загальноосвітня школа I-

II ступенів № 34 - економіко-правовий ліцей 

«Сучасник» - дитячо-юнацький центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Снєсарь Артур - учень 11 класу Компаніївської загальноосвітньої 

школи I-II ступенів 

Васильчук Тетяна - учениця 11 класу Побузької загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Побузької селищної ради 

Голованівського району Кіровоградської області 
  



2                               Продовження додатка 

 

  Диплом IІІ ступеня 

 

Кузнецова Катерина - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум - спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Величко Євгеній - учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум - спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Соколова Любов - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Кіровоградський колегіум - спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів - 

дошкільний навчальний заклад - центр естетичного 

виховання» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Кабатова Анна - учениця 10 класу загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №10 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області 

Єременко Анна - учениця 10 класу навчально-виховного об'єднання 

«Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка - ЗНЗ 

І-ІІ ступенів - школа мистецтв» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області 

Бугаєць Ілля - учень 10 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області 

Муравльова Ольга - учениця 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 25 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-

математичний ліцей, центр позашкільного 

виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Степанюк Єлизавета - учениця 11 класу комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс загальноосвітня 

школа I-II ступенів № 34 - економіко-правовий 

ліцей «Сучасник» - дитячо-юнацький центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Шугайло Владислав - учень 11 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Городніченко Діана - учениця 11 класу Веселівської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області 
 


