
 

 

 

 

 

        01__лютого              __23                                                                                32-од 

 

Про затвердження списку переможців 

III (обласного) етапу Всеукраїнської  

учнівської олімпіади з екології у 2022/2023 н.р. 

 

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської обласної військової адміністрації від 29 грудня 2022 року 

№ 236-од «Про організацію та проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад у 2022/2023 навчальному році», 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 рішення журі 

III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з екології та нагородити дипломами I-III ступенів осіб, 

визначених у додатку. 

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 

до наказу директора департаменту 

освіти і науки Кіровоградської 

обласної військової адміністрації 

від 01.02.2023 №32-од 

 

Список переможців III (обласного) етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології 

 

Диплом I ступеня 

 

КОСТЮНІН 

Ілля Андрійович 

- учень 9 класу комунального закладу «Кущівська 

гімназія Міської ради міста Кропивницького»; 
 

ПЕТРЕНКО 

Анна Віталіївна 

- учениця 11 класу комунального закладу «Ліцей 

«Науковий» Міської ради міста Кропивницького». 

Диплом IІ ступеня 

 

МАРТИНЕНКО 

Валентина 

Володимирівна 

- учениця 8 класу комунальний заклад 

«Михайлівський ліцей» Олександрівської селищної 

ради Кропивницького району Кіровоградської 

області; 
 

ПАРФЕНТЬЄВ 

Євгеній 

Олександрович 

- учень 10 класу Новоукраїнського ліцею № 6 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області; 
 

САВЧЕНКО 

Анастасія Сергіївна 

- учениця 8 класу комунальний заклад 

«Михайлівський ліцей» Олександрівської селищної 

ради Кропивницького району Кіровоградської 

області.  
 

ПИСАРЕНКО 

Софія Андріївна 

- учениця 11 класу Глодоського ліцею Глодоської 

сільської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області; 

 

Диплом IІІ ступеня 

 

ВИГОВСЬКА 

Дар'я Владиславівна 

- учениця 11 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 
 

КРИВИЧ 

Марина Іванівна 

- учениця 10 класу ліцею «Інтелект» Знам’янської 

міської ради Кіровоградської області; 

 



 

2                                   Продовження додатка  

 

КУЛЯХ 

Максим Олегович  

 

- учень 9 класу Високобайрацької гімназії 

Великосеверинівської сільської ради 

Кропивницького району; 
 

ЛАКУСТА 

Владислав 

Олександрович 

- учень 10 класу Новомиргородського ліцею №3 

Новомиргородської міської ради Кіровоградської 

області; 
 

СИРОТЕНКО 

Валерія Олексіївна 

- учениця 11 класу комунального закладу 

«Маловисківський ліцей ім. Юрія Кондратюка» 

Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області; 
 

СЛЄПЦОВА 

Руслана Едуардівна 

- учениця 10 класу Глодоського ліцею Глодоської 

сільської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області; 
 

ТАТАРЧУК 

Анна Василівна 

- учениця 10 класу комунального закладу «Ліцей №7 

«Перспектива» Світловодської міської ради»; 
 

ШЕВЧЕНКО 

Олена Сергіївна 

- учениця 10 класу Миколаївського ліцею 

Соколівської сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області. 

 

 


