
 

 

 

 

 

          18_   березня_                22                                                                                                                 75-од 

 

Про затвердження списків переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнських  

учнівських олімпіад з хімії та географії  

у 2021/2022 н.р. 

 

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 01.10.2021 року №254-од 

«Про організацію та проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських  

олімпіад і турнірів у 2021/2022 навчальному році та у жовтні 2022 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 хімії та 

географії 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити списки переможців III (обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії та географії і нагородити  

дипломами I-III ступенів осіб, визначених у додатках 1, 2. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту – начальника управління професійно-технічної, фахової 

передвищої, вищої освіти та кадрового забезпечення департаменту освіти і науки 

Кіровоградської обласної військової адміністрації ТАБОРАНСЬКОГО 

Володимира. 

 

 

 

  Директор департаменту                                                    Ельза ЛЕЩЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

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


Додаток 1 

до наказу директора  

департаменту освіти і  

науки Кіровоградської  

обласної військової 

адміністрації                       

18 березня 2022 № 75-од 
 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з хімії 

 

Диплом I ступеня 
 

СМЕЛЯНЦЕВ  Андрій 

Юрійович  

- учень 8 класу гімназії нових технологій навчання 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області;  

ДОЛОМАНОВА 

Іванна Олегівна 

- учениця 9 класу Улянівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Попельнастівської 

сільської ради Олександрійського району 

Кіровоградської області; 

МОСКВЯК  

Оксана Дмитрівна 

- учениця 10 класу Новоукраїнського ліцею № 8 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області; 

ПІСКОВИЙ Іван 

Андрійович  

- учень 11 класу комунального закладу «Ліцей 

«Науковий» Міської ради міста 

Кропивницького».  
 

  

   

Диплом IІ ступеня 

 

АЛЄКСЄЄНКО Анна 

Дмитрівна 

- учениця 8 класу комунального закладу 

«Подільська гімназія Кропивницької міської 

ради»; 

ПУШКАРЬОВА  

Софія Дмитрівна  

- учениця 8 класу гімназії №9 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області; 

БОЙКО Поліна 

Олександрівна  

- учениця 9 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання ліцей – школа – 

дошкільний навчальний заклад «Вікторія – П» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

МАТВІЄНКО Вадим 

Віталійович 

- учень 9 класу комунального закладу «Академічна 

гімназія Кропивницької міської ради»; 

ІЛЬЇН Денис 

Миколайович 

- учень 10 класу Першотравенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Компаніївської селищної ради Кіровоградської 

області;  

КОЛОС 

Андрій Ігорович 

- учень 10 класу комунального закладу «Ліцей 

«Науковий» Міської ради міста Кропивницького»;  
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БОЙКО Дмитро 

Васильович 

- учень 11 класу Златопільської гімназії                    м. 

Новомиргорода Новомиргородської міської ради 

Кіровоградської області;  

КОЗИРЄВ Максим 

Костянтинович 

- учень 11 класу комунального закладу «Ліцей 

«Науковий» Міської ради міста Кропивницького». 

 

Диплом IІІ ступеня 
 

ЄРШОВА  Анастасія 

Андріївна  

- учениця 8 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

ВАТУЛЬОВ Павло 

Русланович 

- учень 8 класу Новоукраїнського ліцею                       № 

8 Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області; 

РУДЕНКО Валерія 

Василівна 

- учениця 8 класу Побузького ліцею Побузької 

селищної ради Голованівського району 

Кіровоградської області; 

ГРИЦАКОВА  

Олександра 

Володимирівна 

- учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

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

Світловодської міської ради Кіровоградської 

області; 

ЛАКУСТА Владислав 

Олександрович 

- учень 9 класу навчально-виховного об’єднання 

«Новомиргородська загальноосвітня школа               I-

III ступенів №3 – дошкільний навчальний заклад» 

Новомиргородської міської ради Кіровоградської 

області;  

РУСОЛ Влада 

Володимирівна 

- учениця 9 класу філії № 3 Новоукраїнського ліцею № 

6 Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області; 

САЧЕВСЬКА 

Вероніка 

Володимирівна 

- учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

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

Світловодської міської ради Кіровоградської 

області; 

ПИСАРЕНКО Софія 

Андріївна 

- учениця 10 класу Глодоського ліцею Глодоської 

сільської ради Кіровоградської області; 

СТЕЦИК Максим 

Вадимович 

- учень 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»; 

ЛОМАКІН Олег 

Віталійович 

- учень 11 класу Олександрівської філії 

комунального закладу «Олександрівське 

навчально - виховне об'єднання №1» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області;  
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СУХОРУЧКО Антон 

Олександрович 

- учень 11 класу Бережинського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Первозванівської  

сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області;  

Кіровоградської області; 

ДЯЧЕНКО Катерина 

Едуардівна 

 учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

                               Додаток 2 

                                                                        до наказу директора департаменту  

  освіти і науки Кіровоградської  

  обласної військової адміністрації                                      

18 березня 2022 № 75-од 

 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з географії 

 

Диплом I ступеня 

 

СПЕРЕСЕНКО  

Валерія Ігорівна 

- учениця 8 класу Войнівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Приютівської 

селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградської області; 

ХЛАНЬ  

Артур Віталійович 

- учень 9 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області; 

ГЕТЬМАНЕНКО 

Людмила 

Олександрівна 

- учениця 10 класу Новоукраїнського ліцею № 6 

Новоукраїнської міської ради; 

СЕМЕНОВ  

Андрій Андрійович 

- учень 11 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». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом IІ ступеня 

 

ПОПАЧ 

Василина Юріївна 

- учениця 8 класу комунального закладу 

«Долинський опорний заклад загальної середньої 

освіти - гімназія І-ІІІ ступенів №3 Долинської 

міської ради»; 

ПІДДУБНА 

Олена Русланівна 

- учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№4» Світловодської міської ради Кіровоградської 

області; 

ДОЛОМАНОВА  

Іванна Олегівна 

- учениця 9 класу Улянівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Попельнастівської 

сільської ради Олександрійського району 

Кіровоградської області; 

КОЛЮКА 

Єлизавета Олегівна 

- учениця 9 класу опорного навчального закладу 

«Суботцівська загальноосвітня школа  

I-III ступенів Суботцівської сільської ради  
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  Кропивницького району Кіровоградської області»; 

ВАГІН 

Ілля Олександрович 

- учень 10 класу комунального закладу 

«Компаніївське навчально-виховне об'єднання» 

Компаніївської селищної ради Кіровоградської 

області; 

ГЕРАСИМЕНКО 

Богдан Сергійович 

- учень 10 класу  комунального закладу 

«Інноваційна гімназія Кропивницької міської 

ради»; 

КУЧУК  

Павло Юрійович 

- учень 11 класу Новоукраїнського ліцею № 6 

Новоукраїнської міської ради. 

 

Диплом IІІ ступеня 

 

КОНДРАТЕНКО 

Поліна Максимівна 

- учениця 8 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

КРОТЬ Віктор 

Сергійович 

- учень 8 класу комунального закладу «Гайворонський 

ліцей № 2» Гайворонської міської ради 

Кіровоградської області; 

ШЕВЧЕНКО Вячеслав 

Ігорович 

- учень 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Кіровоградський колегіум-спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад-центр естетичного 

виховання» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

БУЧАЦЬКИЙ  

Андрій Русланович 

- учень 9 класу комунального закладу «Гайворонський 

ліцей № 2» Гайворонської міської ради 

Кіровоградської області; 

ГОНЧАР Михайло 

Олександрович 

- учень 9 класу комунального закладу 

«Маловисківський ліцей ім. Юрія Кондратюка» 

Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області; 

МОТУЗ Анна 

Олександрівна 

- учениця 9 класу комунального закладу «Долинський 

опорний заклад загальної середньої освіти – гімназія 

І-ІІІ ступенів № 3 Долинської міської ради»; 

ПИСАРЕНКО Софія 

Андріївна 

- учениця 10 класу Глодоського ліцею Глодоської 

сільської ради Кіровоградської області; 

ЦАПУРДЄЄВ 

Олександр 

Володимирович 

- учень 10 класу комунального закладу «Ліцей 

«Науковий» Міської ради міста Кропивницького»; 

ЦУКАНОВ Глєб 

Миколайович 

- учень 10 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 
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КОКУЛ Олег  

Олегович 

- учень 11 класу Добрянської гімназії Вільшанської 

селищної ради Кіровоградської області; 

ШЕВЧЕНКО Богдана 

Ігорівна 

- учениця 11 класу загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

БУЛГАЗ Анна 

Олександрівна 

- учениця 11 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

ЛЕГКОБИТ  

 Ольга Сергіївна 

- учениця 11 класу комунального закладу 

«Новгородківський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» Новгородківської селищної ради 

Кіровоградської області». 

 


