
Додаток 1  

   до наказу начальника управління освіти, 

науки, молоді та спорту Кіровоградської 

облдержадміністрації 

                                                                       16.02. 2016 № 108 

 

Список переможців III (обласного) етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 

 

Диплом I ступеня 
Москаленко Максим - учень 7 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання «Багатопрофільний ліцей - 

фізико-математична школа - загальноосвітня 

школа I-III ступенів №18 - центр дитячої та 

юнацької творчості «Надія» Кіровоградської 

міської радиКіровоградської області»  

Шатня Валерія - учениця 8 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання 

«Багатопрофільний ліцей - фізико-математична 

школа -загальноосвітня школа I-III ступенів №18 

- центр дитячої та юнацької творчості «Надія» 

Кіровоградської міської радиКіровоградської 

області» 

Петрова Ольга - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

"Гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№4" Світловодської міської ради Кіровоградської 

області 

Кісіленко Олександра - учениця 10 класу комунального закладу 

"Навчально-виховне об'єднання природничо-

економіко-правовий ліцей - спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів №8 - позашкільний центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області" 

Петренко Віктор - учень 11 класу Олександрійського навчально-

виховного комплексу (ЗНЗ I-ІI ступенів №17-

ліцей) Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

 

Диплом II ступеня 
Богомольна Анастасія - учениця 7 класу Долинської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №4 

Тарасова Олена - учениця 7 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання №25 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів,  
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природничо-математичний ліцей, центр 

позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської  

міської ради Кіровоградської області»  

Слівінський Сергій - учень 8 класу Дмитрівської загальноосвітньої 

школи I-IІІ ступенів №1 Знам'янської районної 

ради Кіровоградської області 

Каспрова Ярослава - учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 

"Гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№4" Світловодської міської ради Кіровоградської 

області  

Себіна Єлизавета - учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 

"Гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№4" Світловодської міської ради Кіровоградської 

області 

Улічева Юлія - учениця 8 класу комунального закладу 

"Навчально-виховне об'єднання 

"Загальноосвітній навчальний заклад                     

I-III ступенів №20 - дитячий юнацький центр 

"Сузір'я" Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області"  

Пальчик Дар’я - учениця 9 класу загальноосвітнього навчального 

закладу I-III ступенів №2 імені М. Горького 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області  

Мерзлікіна Катерина - учениця 9 класу Смолінського навчально-

виховного об'єднання "Загальноосвітня школа I-

IІI ступенів - гімназія – позашкільний навчальний 

заклад" Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області 

Сергієнко Дарина - учениця 9 класу Новоукраїнської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 

Новоукраїнської районної ради Кіровоградської 

області  

Добрянський Богдан - учень 9 класу комунального закладу 

«Педагогічний ліцей Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 

Олійніченко Дарина - учениця 9 класу Глодоської загальноосвітньої 

школи Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області 

Кривороженко Наталія - учениця 9 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області  

Тикул Тетяна 

 

 

 

- учениця 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання №25 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів, 

природничо-математичний ліцей, центр  
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позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

Гальченко Павло - учень 11 Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №3 Новоукраїнської 

районної ради Кіровоградської області 

Каркачов Олексій - учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

"Гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№4" Світловодської міської ради Кіровоградської 

області 

Бакал Дар’я - учениця 11 класу загальноосвітньої школи          I-

III ступенів №1 м. Гайворон Кіровоградської 

області 

 

Диплом IІI ступеня 

Руденко Єлизавета - учениця 7 класу Знам'янської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №4 Знам'янської міської 

ради Кіровоградської області  

Жуков Андрій - учень 7 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №8 Новоукраїнської 

районної ради Кіровоградської області 

Довженко Євгенія - учениця 7 класу Богданівської загальноосвітньої 

школи I-IІІ ступенів №1 ім. І.Г. Ткаченка 

Знам'янської районної ради Кіровоградської 

області  

Лаврик Юлія - учениця 8 класу Підвисоцької загальноосвітньої 

школи I-IІI ступенів ім. Т.Г. Шевченка 

Новоархангельської районної ради 

Кіровоградської області  

Вовченко Артем - учень 8 класу Помічнянської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №2 Добровеличківської 

районної державної адміністрації Кіровоградської 

області 

Швачко Олександра - учениця 8 класу Знам'янської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №4 Знам'янської міської 

ради Кіровоградської області 

Глухенький Сергій  - учень 8 класу навчально-виховного комплексу 

"Голованівська загальноосвітня школа                   

I-IIІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка  - гімназія" 

Голованівської районної ради Кіровоградської 

області 

Красота Артем - учень 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання «Багатопрофільний ліцей - 

фізико-математична школа - загальноосвітня 

школа I-III ступенів №18 - центр дитячої та 

юнацької творчості «Надія» Кіровоградської  
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міської ради Кіровоградської області» 

Мірошніченко Іван - учень 9  класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання «Багатопрофільний ліцей - 

фізико-математична школа - загальноосвітня 

школа I-III ступенів №18 - центр дитячої та 

юнацької творчості «Надія» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

Москаленко Роман - учень 9 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Шаповал Євген - учень 9 класу комунального закладу "Навчально-

виховне об'єднання "Загальноосвітня школа         

I-III ступенів №24 - центр дитячої та юнацької 

творчості "Оберіг" Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області"  

Старченко Дмитро - учень 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання №25 «Загальноосвітня школа 

I-III ступенів, природничо-математичний ліцей, 

центр позашкільного виховання «Ліра» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Лімбровська Анастасія - учениця 10 класу навчально-виховного 

комплексу "Гімназія - загальноосвітня школа      

І-ІІІ ступенів №4" Світловодської міської ради 

Кіровоградської області  

Друзь Данило - учень 10 класу комунального закладу 

"Навчально-виховне об'єднання "Загальноосвітня 

школа I-III ступенів №24 - центр дитячої та 

юнацької творчості "Оберіг" Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області" 

Пефті Максим - учень 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання №25 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів, 

природничо-математичний ліцей, центр 

позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської 

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 Кіровоградської області  

Тітенко Катерина - учениця 10 класу Новоукраїнської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 

Новоукраїнської районної ради Кіровоградської  
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області 

Дорошенко Владислав - учень 11 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-

інтернат - школа мистецтв) 

Коровіна Діана - учениця 11 класу Новомиргородської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 

Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області 

Брайловський Вячеслав - учень 11 класу комунального закладу 

"Навчально-виховне об'єднання природничо-

економіко-правовий ліцей - спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів №8 - позашкільний центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області"  

Максименко Єгор - учень 11 класу Долинської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


