
 

 

Про затвердження списків переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнських  

учнівських олімпіад з інформатики,  

інформаційних технологій і трудового 

навчання у 2019/2020 н.р. 

 

На виконання наказів начальника управління освіти, науки, молоді та 

спорту  Кіровоградської обласної державної адміністрації від 11.10.2019 р.  

№ 742-од «Про організацію та проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів у 2019/2020 навчальному році та у жовтні 2020 року», від 

19.11.2019 р. № 851-од «Про внесення змін до наказу від 11.10.2019 № 742-од 

«Про організацію та проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад 

і турнірів у 2019/2020 навчальному році та у жовтні 2020 року», відповідно до 

Умов проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, 

конкурсів з навчальних предметів, затверджених наказом начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної 

адміністрації  від 13.09.2019 року № 665-од, та на підставі рішень журі  

III (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики, 

інформаційних технологій і трудового навчання 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити списки переможців III (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з інформатики, інформаційних технологій і трудового 

навчання та нагородити дипломами I-III ступенів осіб, визначених у додатках 1-3. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти і науки облдержадміністрації Шатну Л.Ф. 

 

 

Начальник управління                                    Володимир ТАБОРАНСЬКИЙ     
 

  

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/11820


 
 
Додаток 1 
до наказу начальника управління 
освіти і науки облдержадміністрації 
__25.02.2020   № _156-од___ 

 
Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з інформатики 

Диплом І ступеня 

КАРАУШ Дмитро 
Олександрович  

- учень 11 класу навчально-виховного комплексу 
«Кіровоградський колегіум-спеціалізований 
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-
дошкільний навчальний заклад-центр естетичного 
виховання» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області; 

ЛУК’ЯНЕЦЬ Ярослав 
Іванович  

- учень 11 класу навчально - виховного комплексу 
«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 
школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області; 

МОСКАЛЕНКО 
Владислав Юрійович 

- учень 11 класу навчально - виховного комплексу 
«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 
школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області; 

ШЕВЧЕНКО Михайло 
Григорович 

- учень 10 класу Знам'янської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т.Г. Шевченка Знам'янської 
міської ради Кіровоградської області; 

ЯГОТІН Назар 
Валентинович 

- учень 9 класу навчально - виховного комплексу 
«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 
школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області; 

ВЛАСЕНКО Захар 
Сергійович 

- учень 8 класу навчально - виховного комплексу 
«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 
школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області. 

Диплом ІІ ступеня 

АВРАМЕНКО Леон 
Сергійович 

- учень 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І - ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської 
ради Кіровоградської області; 

КРЯЧКО Олексій  
Юрійович 

- учень 11 класу навчально-виховного об’єднання 
«Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка - ЗНЗ  
І-ІІ ступенів - школа мистецтв» Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області»; 

МОСКАЛЕНКО 
Максим Геннадійович 

- учень 11 класу комунального закладу «Навчально-
виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей 
Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської 
області»; 
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Продовження додатка 1 
ЗАЇКА Максим  

Олександрович 

- учень 11 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

СВИСТУНОВ 

Костянтин  

Володимирович 

- учень 11 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

КРАМАРЕНКО 

Владислав Сергійович 

- учень 10 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

КОЗЛОВ Ян 

Олександрович 

- учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

ТОКАРЄВА Ярослава 

Геннадіївна 

- учениця 8 класу навчально - виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

ШИНКАРУК 

Владислав 

Мирославович 

- учень 8 класу Добровеличківської загальноосвітньої 

школа I-III ступенів №1 Добровеличківської 

селищної ради Кіровоградської області. 

Диплом ІІІ ступеня 

ГАЦАН Сергій 

Юрійович 

- учень 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання ліцей-школа-дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»; 

ПРОКОПЕНКО Єгор 

Сергійович 

- 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»; 

КОВАЛЕНКО Едуард 

Васильович 

- учень 11 класу комунального закладу «Навчально-
виховний комплекс «Долинська гімназія - 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської 
районної ради»; 

МОШУРА Олексій 

Олексійович 

- учень 11 класу Помічнянської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 імені Героя України 
Березняка Євгена Степановича Помічнянської 
міської ради Кіровоградської області; 

МУКОЇДА Ростислав 

Сергійович 

- учень 10 класу Голованівського ліцею 
ім. Т.Г.Шевченка Голованівської районної ради; 

КУРТИШАНОВ 

Андрій Станіславович 

- учень 10 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської міської 
ради Кіровоградської області; 
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Продовження додатка 1 

ШТИВОЛА Михайло 

Михайлович 

- учень 10 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

СІМОНОВ Олег 

Олегович 

- учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

МАКОВІЙ Олексій 

Сергійович 

- учень 10 класу навчально - виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

КУЗЕННИЙ Роман 

Олександрович 

- учень 9 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

МАКАРИНСЬКИЙ 

Руслан Васильович 

- учень 9 класу Перегонівського ліцею Голованівської 

районної ради; 

ЗАГОРОДНЮК 

Данило Анатолійович 

- учень 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

КАРЧЕВСЬКИЙ 

Володимир Денисович 

- учень 9 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

ТАРНАВСЬКИЙ 

Михайло Юрійович 

- учень 8 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

КОКІШ Назар 

Іванович 

- учень 8 класу Білозернівської філії комунального 

закладу «Новгородківський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад»  Новгородківської 

районної ради Кіровоградської області». 

 
  



 

 
Додаток 2 
до наказу начальника управління 
освіти і науки облдержадміністрації 
__25.02.2020   № _156-од___ 

 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з інформаційних технологій 

Диплом І ступеня 

КОВАЛЕНКО Едуард 
Васильович 

- учень 11 класу комунального закладу «Навчально-
виховний комплекс «Долинська гімназія - 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської 
районної ради»; 

КАРАУШ Дмитро 
Олександрович  

- учень 11 класу навчально-виховного комплексу 
«Кіровоградський колегіум-спеціалізований 
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-
дошкільний навчальний заклад-центр естетичного 
виховання» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області; 

ТОВПАШ Єгор 
Юрійович 

- учень 10 класу навчально-виховного об’єднання 
«Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка - ЗНЗ  
І-ІІ ступенів - школа мистецтв» Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області»; 

ШЕПЕЛЕНКО Дмитро 
Миколайович 

- учень 10 класу комунального закладу «Навчально-
виховний комплекс «Долинська гімназія – 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської 
районної ради»; 

ГАРУС Вадим 
Андрійович 

- учень 9 класу комунального закладу «Петрівське 
навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської селищної 
ради Петрівського району Кіровоградської області. 

Диплом ІІ ступеня 

БОДІШОВА Вікторія 
Олегівна 

- учениця 11 класу комунального закладу «Долинська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» 
Долинської районної ради»; 

ГАЦАН Сергій 
Юрійович 

- учень 11 класу комунального закладу «Навчально-
виховне об’єднання ліцей-школа-дошкільний 
навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області»; 

КУЗЬМЕНКО Анна 
Сергіївна 

- учениця 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №3 Світловодської міської ради 
Кіровоградської області; 

МАРТИНЮК Дар’я 
Павлівна 

- учениця 11 класу комунального закладу «Навчально-
виховний комплекс «Долинська гімназія – 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської 
районної ради»; 
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ГАРАСЬКО Назарій 
Володимирович 

- учень 10 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 
КРАМАРЕНКО 
Владислав 
Валерійович 

- учень 10 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 
КАЗАКУ Нікіта 
Олексійович 

- учень 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської 

районної ради»; 
МАКАРИНСЬКИЙ 
Руслан Васильович 

- учень 9 класу Перегонівського ліцею Голованівської 

районної ради. 

Диплом ІІІ ступеня 

КАШНІКОВ Олег 
Юрійович 

- учень 11 класу комунального закладу «Злинський 

ліцей» Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області; 
МАКСІМОВА Аліна 
Юріївна 

- учениця 11 класу навчально - виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 
НЕБОРАК Поліна 
Миколаївна 

- учениця 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 
ТЄПЛОВ Максим 
Геннадійович 

- учень 11 класу Новоукраїнського навчально-

виховного комплексу № 8 «Ліцей - заклад дошкільної 

освіти» Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області; 
ТУРЧИН Софія 
Олександрівна 

- учениця 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 
БЕСЛЮБНЯК Віталій 
Сергійович 

- учень 10 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 
ДЖУМА Амін 
Ахмадович 

- учень 10 класу навчально-виховного комплексу        

«Кіровоградський колегіум-спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад-центр естетичного 

виховання» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 
КАРДАШ Владислав 
Валерійович 

- учень 10 класу Добровеличківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Добровеличківської селищної ради Кіровоградської 

області; 
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КОЗЛОВ Ян 
Олександрович 

- учень 10 класу комунального закладу «Навчально-
виховне об'єднання № 6 «Спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 
естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області»; 

КРАЙНЄВ Максим 
Сергійович 

- учень 10 класу комунального закладу «Навчально-
виховний комплекс «Долинська гімназія – 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської 
районної ради»; 

ОСНІГОВСЬКИЙ 
Данило Дмитрович 

- учень 10 класу комунального закладу 
«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської обласної ради»; 

ГАНЕНКО Андрій 
Олегович 

- учень 9 класу комунального закладу «Навчально-
виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей 
Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської 
області»; 

ПІЦЕНКО Владислав 
Ігорович 

- учень 9 класу комунального закладу навчально-
виховний комплекс «Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» 
Великоандрусівської сільської ради Світловодського 
району Кіровоградської області; 

ПОГРІБНЯК Роман 
Сергійович 

- учень 9 класу навчально - виховного комплексу 
«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 
школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області; 

СКИБА Андрій 
Григорович 

- учень 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 4 Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області; 

СТАРОДУБ Андрій 
Олександрович 

- учень 9 класу спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І - ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської 
ради Кіровоградської області; 

АБРАБАЄВ Максим 
Андрійович 

- учень 8 класу комунального закладу 
Добровеличківський ліцей «Інтелект» 
Добровеличківської районної ради Кіровоградської 
області; 

КАБАЧОК Софія 
Андрївна 

- учениця 8 класу спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І - ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської 
ради Кіровоградської області; 

ОРЗА Євгеній 
Сергійович 

- учень 8 класу комунального закладу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5» 
Бобринецької міської ради Кіровоградської області. 

 

  



 

 

Додаток 3 
до наказу начальника управління 
освіти і науки облдержадміністрації 
__25.02.2020   № _156-од___ 

 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади  

з трудового навчання 

Диплом I ступеня 

СІДАШ Олександр 

Ігорович 

- учень 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад I-III ступенів № 20 - дитячий юнацький центр 

«Сузір'я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

АНДРІЯЩЕНКО 

Карина Андріївна 

- учениця 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад I-III ступенів № 20 - дитячий юнацький центр 

«Сузір'я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

ЗОЛОТУХІНА 

Анастасія Юріївна 

- учениця 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад I-III ступенів № 20 - дитячий юнацький центр 

«Сузір'я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

КИРИЛЕСКУЛ Гліб 

Максимович 

- учень 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад I-III ступенів № 20 - дитячий юнацький центр 

«Сузір'я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

ЧУХРІЙ Антон 

Володимирович 

- учень 9 класу Бережинського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Кропивницької 

районної ради; 

ЧІБЛІС Вероніка 

Сергіївна 

- учениця 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» 

Диплом IІ ступеня 

ДЕРЕВЯНКО Карина 

Олександрівна 

- учениця 11 класу навчально-виховного комплексу  

«Знам’янська загальноосвітня школа                                  

І-ІІІ ступенів №2 - ліцей» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області; 
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МАКОВЕЦЬКИЙ 

Володимир 

Володимирович 

- учень 11 класу навчально-виховного об’єднання 

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

І-ІІ ступенів – школа мистецтв» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області; 

ПУГАЧЕНКО 

Станіслав 

Олександрович 

- учень 10 класу Мар’янівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області; 

БІРІНА Ольга 

Олегівна 

- учениця 9 класу Помічнянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України 

Березняка Євгена Степановича Помічнянської 

міської ради Кіровоградської області; 

БІЛОКОНЬ Анастасія 

Костянтинівна 

- учениця 9 класу Помічнянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України 

Березняка Євгена Степановича Помічнянської 

міської ради Кіровоградської області; 

МАЛОВІЧКО Іван 

Олександрович 

- учень 9 класу Балахівської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів, філії Новостародубської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської 

районної ради Кіровоградської області; 

ПІКІН Назар 

Сергійович 

- учень 9 класу комунального закладу «Гайворонський 

ліцей №2» Гайворонської районної ради 

Кіровоградської області. 

Диплом IІІ ступеня 

БАЙРАЧНИЙ 

Владислав Юрійович 

- учень 11 класу ліцею «Нова школа» Катеринівської 

сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області; 

ІВАНОВА Марина 

Андріївна 

- учениця 11 класу Олександрійського навчально-

виховного комплексу (ЗНЗ I-II ступенів №17 – ліцей) 

Олександрійської міської ради Кіровоградської області; 

ПОГРІБНИЙ Назар 

Володимирович 

- учень 11 класу комунального закладу «Павлівське 

навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня 

школа I-III ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Світловодської районної ради 

Кіровоградської області»; 

ПРУССЬКИЙ Єгор 

Станіславович 

- учень 11 класу комунального закладу «Ганнівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - центр 

позашкільної освіти» Ганнівської сільської ради 

Новоукраїнського району Кіровоградської області; 

ЯСИНСЬКИЙ Назар 

Володимирович 

- учень 11 класу Добронадіївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Олександрійської районної ради 

Кіровоградської області; 

БАБЕНКО Ілля 

Валерійович 

- учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4» 

Світловодської міської ради Кіровоградської області; 
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КАРДАШ Катерина 

Олександрівна 

- учениця 10 класу Маловисківської загальноосвітньої 

школи №3 І-ІІІ ступенів Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області; 

КОМАР Ольга 

Олегівна 

- учениця 10 класу Глодоської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області; 

САЙКО Дарина 

Сергіївна 

- учениця 10 класу Червонокостянтинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської 

районної ради Кіровоградської області; 

КУБІЦЬКА Анастасія 

Ігорівна 

- учениця 9 класу Щасливицького закладу загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної 

освіти Олександрійської районної ради 

Кіровоградської області;  

КУЦА Анна 

Олександрівна 

- учениця 9 класу комунального закладу 

«Гайворонський ліцей №1» Гайворонської районної 

ради Кіровоградської області; 

КРАВЧЕНКО Роман 

Сергійович 

- учень 9 класу навчально-виховного об’єднання 

«Олександрійська гімназія імені Т.Г.Шевченка - ЗНЗ 

І-ІІ ступенів - школа мистецтв» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області; 

ЛУК’ЯНЕНКО Антон 

Анатолійович 

- учень 9 класу Веселівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області; 

МОСТОВА Ангеліна 

Іллівна 

- учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№9 - спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області; 

МАРУХНІЧ Вікторія 

Віталіївна 

- учениця 9 класу комунального закладу 

«Димитровське навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Устинівської 

районної ради Кіровоградської області». 

Філіпенко Дар’я  

Ігорівна 

 учениця 8 класу комунального закладу «Бобринецьке 

навчально - виховне об'єднання «Навчально - 

виховний комплекс «Гімназія - загальноосвітня 

школа І - ІІІ ступенів № 1» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області; 

Колеснік Віктор 

Михайлович 

 учень 7 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад I-III ступенів № 17 – центр естетичного 

виховання «Калинка» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області». 
 


