
 

 

 

засвідчує, що  

Виталий Романенко 
учень 11 класу,  

Кам’янсько-Дніпровська районна гімназія «Скіфія»,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 8099 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 103.



 

 

 

засвідчує, що  

Євген Бонзарев 
 учитель,  

Кам’янсько-Дніпровська районна гімназія «Скіфія»,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Сеньйори (чоловіки)  

та набрав 8000 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 113.



 

 

 

засвідчує, що  

Оксана Фоміна 
 учитель,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Сеньйори (жінки)  

та набрала 7900 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 122.



 

 

 

засвідчує, що  

Валентина Ляшенко 
 учитель,  

Кам’янсько-Дніпровська районна гімназія «Скіфія»,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Сеньйори (жінки)  

та набрала 7715 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 142.



 

 

 

засвідчує, що  

Катерина Козакова 
учениця 5 класу,  

Кам’янсько-Дніпровська районна гімназія «Скіфія»,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 7319 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 201.



 

 

 

засвідчує, що  

Ганна Пригода 
учениця 7а класу,  

Кам’янсько-Дніпровська районна гімназія «Скіфія»,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 6937 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 267.



 

 

 

засвідчує, що  

Богдан Плахотник 
учень 5 класу,  

Кам’янсько-Дніпровська районна гімназія «Скіфія»,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 6685 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 321.



 

 

 

засвідчує, що  

Вікторія Шляпіна 
учениця 11 класу,  

Нововодянська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 6638 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 333.



 

 

 

засвідчує, що  

Анна Авєдікова 
учениця 7а класу,  

Кам’янсько-Дніпровська районна гімназія «Скіфія»,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 6541 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 362.



 

 

 

засвідчує, що  

Ангеліна Горбунова 
учениця 5 класу,  

Кам’янсько-Дніпровська районна гімназія «Скіфія»,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 6409 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 391.



 

 

 

засвідчує, що  

Катерина Сіроклін 
учениця 7а класу,  

Кам’янсько-Дніпровська районна гімназія «Скіфія»,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 6388 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 395.



 

 

 

засвідчує, що  

Лілія Прозорова 
 дорослий,  

Кам’янсько-Дніпровський НВК Д/с-ЗОШ І-ІІІ ст,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Сеньйори (жінки)  

та набрала 6303 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 421.



 

 

 

засвідчує, що  

Вікторія Чистобородова 
учениця 9б класу,  

Кам’янсько-Дніпровська районна гімназія «Скіфія»,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 6188 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 453.



 

 

 

засвідчує, що  

Максим Лаврухін 
учень 4 класу,  

Нововодянська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 5878 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 556.



 

 

 

засвідчує, що  

Вікторія Карпеченко 
учениця 10б класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 5710 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 622.



 

 

 

засвідчує, що  

Лілія Дворжик 
учениця 5 класу,  

Кам’янсько-Дніпровська районна гімназія «Скіфія»,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 5501 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 730.



 

 

 

засвідчує, що  

Ольга Дехтярьова 
 учитель,  

Кам’янсько-Дніпровський НВК Д/с-ЗОШ І-ІІІ ст,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Сеньйори (жінки)  

та набрала 5438 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 765.



 

 

 

засвідчує, що  

Вероніка Корнева 
учениця 4б класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 5435 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 768.



 

 

 

засвідчує, що  

Єгор Рудько 
учень 5 класу,  

Кам’янсько-Дніпровська районна гімназія «Скіфія»,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 5230 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 894.



 

 

 

засвідчує, що  

Олексій Нізяєв 
учень 3б класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 5173 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 930.



 

 

 

засвідчує, що  

Владислав Мельниченко 
учень 11а класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 5117 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 972.



 

 

 

засвідчує, що  

Наталія Никонова 
учениця 9б класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 5073 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 998.



 

 

 

засвідчує, що  

Дар'я Полякова 
учениця 5 класу,  

Кам’янсько-Дніпровська районна гімназія «Скіфія»,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 4960 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1076.



 

 

 

засвідчує, що  

Ангеліна Денісенко 
учениця 11 класу,  

Новодніпровська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 4957 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1077.



 

 

 

засвідчує, що  

Вікторія Повлова 
учениця 5 класу,  

Кам’янсько-Дніпровська районна гімназія «Скіфія»,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 4896 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1114.



 

 

 

засвідчує, що  

Єлизавета Миронова 
учениця 9б класу,  

Кам’янсько-Дніпровська районна гімназія «Скіфія»,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 4878 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1130.



 

 

 

засвідчує, що  

Вікторія Волкова 
учениця 6 класу,  

Новодніпровська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 4830 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1165.



 

 

 

засвідчує, що  

Марія Пекарська 
учениця 5 класу,  

Кам’янсько-Дніпровська районна гімназія «Скіфія»,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 4743 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1233.



 

 

 

засвідчує, що  

Ганна Гріга 
учениця 9б класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 4734 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1238.



 

 

 

засвідчує, що  

Мілана Каюмова 
учениця 5 класу,  

Кам’янсько-Дніпровська районна гімназія «Скіфія»,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 4670 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1296.



 

 

 

засвідчує, що  

Діана Денисова 
учениця 6а класу,  

Кам’янсько-Дніпровський НВК Д/с-ЗОШ І-ІІІ ст,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 4598 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1338.



 

 

 

засвідчує, що  

Олена Усова 
учениця 8 класу,  

Кам’янсько-Дніпровська районна гімназія «Скіфія»,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 4592 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1346.



 

 

 

засвідчує, що  

Наталія Іванова 
учениця 11 класу,  

Новодніпровська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 4508 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1422.



 

 

 

засвідчує, що  

Ілля Вініцький 
учень 10а класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 4455 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1467.



 

 

 

засвідчує, що  

Александра Коваленко 
учениця 7а класу,  

Кам’янсько-Дніпровська районна гімназія «Скіфія»,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 4444 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1481.



 

 

 

засвідчує, що  

Костянтин Різниченко 
учень 8а класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 4407 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1514.



 

 

 

засвідчує, що  

Альона Горбань 
учениця 11 класу,  

Нововодянська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 4359 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1570.



 

 

 

засвідчує, що  

Іван Бардаков 
учень 10 класу,  

Новодніпровська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 4281 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1633.



 

 

 

засвідчує, що  

Вадим Куксенко 
учень 4 класу,  

Нововодянська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 4221 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1685.



 

 

 

засвідчує, що  

Анастасія Величко 
учениця 7а класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 4218 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1690.



 

 

 

засвідчує, що  

Андрій Коваль 
учень 9 класу,  

Новодніпровська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 4171 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1751.



 

 

 

засвідчує, що  

Альона Скоринова 
учениця 9б класу,  

Кам’янсько-Дніпровська районна гімназія «Скіфія»,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 4166 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1758.



 

 

 

засвідчує, що  

Ангеліна Осетрова 
учениця 6а класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 4055 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1880.



 

 

 

засвідчує, що  

Михайло Бондаренко 
учень 6а класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 4002 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1937.



 

 

 

засвідчує, що  

Анастасия Баранова 
учениця 8 класу,  

Кам’янсько-Дніпровська районна гімназія «Скіфія»,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 3849 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2151.



 

 

 

засвідчує, що  

Тарас Сухініч 
учень 5 класу,  

Дніпровська ЗОШ №1,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 3781 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2245.



 

 

 

засвідчує, що  

Тетяна Качан 
учениця 7б класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 3755 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2284.



 

 

 

засвідчує, що  

Ольга Сиротинко 
учениця 7а класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 3711 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2347.



 

 

 

засвідчує, що  

Андрій Фомін 
учень 2а класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 3666 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2421.



 

 

 

засвідчує, що  

Микита Пастернак 
учень 8а класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 3629 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2478.



 

 

 

засвідчує, що  

Григорій Васенко 
учень 2б класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 3593 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2533.



 

 

 

засвідчує, що  

Льова Саркісян 
учень 3б класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 3567 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2564.



 

 

 

засвідчує, що  

Дмитро Ігнатов 
учень 3б класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 3513 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2646.



 

 

 

засвідчує, що  

Олексій Свіргун 
учень 10 класу,  

Нововодянська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 3472 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2703.



 

 

 

засвідчує, що  

Євген Грабаня 
учень 4 класу,  

Новодніпровська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 3457 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2722.



 

 

 

засвідчує, що  

Іван Козоровський 
учень 3a класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 3382 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2856.



 

 

 

засвідчує, що  

Денис Сташкевич 
учень 3a класу,  

Кам’янсько-Дніпровський НВК Д/с-ЗОШ І-ІІІ ст,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 3372 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2871.



 

 

 

засвідчує, що  

Виталик Денисенко 
учень 11 класу,  

Новодніпровська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 3367 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2876.



 

 

 

засвідчує, що  

Дмитро Ковтуненко 
учень 6а класу,  

Кам’янсько-Дніпровський НВК Д/с-ЗОШ І-ІІІ ст,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 3357 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2894.



 

 

 

засвідчує, що  

Денис Тотьмянін 
 дорослийу,  

Новодніпровська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Сеньйори (чоловіки)  

та набрав 3320 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2971.



 

 

 

засвідчує, що  

Яна Піддубна 
учениця 9 класу,  

Нововодянська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 3307 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2994.



 

 

 

засвідчує, що  

Валерія Фролова 
учениця 3a класу,  

Кам’янсько-Дніпровський НВК Д/с-ЗОШ І-ІІІ ст,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 3299 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3006.



 

 

 

засвідчує, що  

Юрій Шакірдзянов 
учень 5б класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 3229 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3130.



 

 

 

засвідчує, що  

Яна Дудко 
учениця 7а класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 3224 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3140.



 

 

 

засвідчує, що  

Алина Юртіна 
учениця 10 класу,  

Новодніпровська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 3190 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3208.



 

 

 

засвідчує, що  

Богдан Шабанов 
учень 11 класу,  

Новодніпровська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 3162 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3263.



 

 

 

засвідчує, що  

Володимир Коновалов 
учень 4б класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 3148 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3293.



 

 

 

засвідчує, що  

Марія Рукобратська 
учениця 9б класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 3139 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3305.



 

 

 

засвідчує, що  

Вікторія Головінова 
учениця 3 класу,  

Новодніпровська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 3080 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3433.



 

 

 

засвідчує, що  

Владислав Голов'ятенко 
учень 3a класу,  

Кам’янсько-Дніпровський НВК Д/с-ЗОШ І-ІІІ ст,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 2994 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3620.



 

 

 

засвідчує, що  

Олексій Богоутдінов 
учень 7 класу,  

Новодніпровська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 2990 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3630.



 

 

 

засвідчує, що  

Єлізавета Святушенко 
учениця 5а класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 2965 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3688.



 

 

 

засвідчує, що  

Каріна Бикова 
учениця 7б класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 2938 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3748.



 

 

 

засвідчує, що  

Євген Дрок 
учень 11б класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 2902 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3831.



 

 

 

засвідчує, що  

Владислав Павлов 
учень 7 класу,  

Дніпровська ЗОШ №1,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 2900 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3833.



 

 

 

засвідчує, що  

Іван Свічкаренко 
учень 3a класу,  

Кам’янсько-Дніпровський НВК Д/с-ЗОШ І-ІІІ ст,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 2900 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3835.



 

 

 

засвідчує, що  

Дмитро Фенько 
учень 3a класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 2895 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3855.



 

 

 

засвідчує, що  

Кристина Пучкова 
учениця 4а класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 2863 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3935.



 

 

 

засвідчує, що  

Денис Добридник 
учень 6 класу,  

Новодніпровська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 2782 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4150.



 

 

 

засвідчує, що  

Діана Гарбузова 
учениця 11 класу,  

Новодніпровська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 2773 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4177.



 

 

 

засвідчує, що  

Гліб Коптєв 
учень 4а класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 2731 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4283.



 

 

 

засвідчує, що  

Олександра Бушуєва 
учениця 5б класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 2731 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4284.



 

 

 

засвідчує, що  

Марина Кириленко 
учениця 6а класу,  

Кам’янсько-Дніпровський НВК Д/с-ЗОШ І-ІІІ ст,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 2710 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4340.



 

 

 

засвідчує, що  

Ілля Першин 
учень 11 класу,  

Новодніпровська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 2708 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4348.



 

 

 

засвідчує, що  

Світлана Скорінова 
учениця 7а класу,  

Кам’янсько-Дніпровська районна гімназія «Скіфія»,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 2676 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4433.



 

 

 

засвідчує, що  

Софія Бєльська 
учениця 2а класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 2667 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4461.



 

 

 

засвідчує, що  

Людміла Щербань 
учениця 11 класу,  

Новодніпровська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 2643 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4536.



 

 

 

засвідчує, що  

Дмитро Лихін 
учень 4 класу,  

Дніпровська ЗОШ №1,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 2607 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4628.



 

 

 

засвідчує, що  

Дар'я Павлова 
учениця 3a класу,  

Кам’янсько-Дніпровський НВК Д/с-ЗОШ І-ІІІ ст,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 2594 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4671.



 

 

 

засвідчує, що  

Василь Гурняк 
учень 7б класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 2560 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4777.



 

 

 

засвідчує, що  

Ангеліна Сопова 
учениця 9б класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 2496 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4971.



 

 

 

засвідчує, що  

Каріна Заяць 
учениця 9а класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 2493 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4980.



 

 

 

засвідчує, що  

Ксения Пилюшенко 
учениця 8 класу,  

Кам’янсько-Дніпровська районна гімназія «Скіфія»,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 2427 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 5204.



 

 

 

засвідчує, що  

Анастасія Хвощевська 
учениця 3б класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 2368 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 5405.



 

 

 

засвідчує, що  

Діана Петкогло 
учениця 6 класу,  

Дніпровська ЗОШ №1,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 2362 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 5427.



 

 

 

засвідчує, що  

Сергій Вавілов 
учень 6 класу,  

Новодніпровська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 2343 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 5489.



 

 

 

засвідчує, що  

Юрій Новіков 
учень 3a класу,  

Кам’янсько-Дніпровський НВК Д/с-ЗОШ І-ІІІ ст,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 2325 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 5552.



 

 

 

засвідчує, що  

Святослав Глазунов 
учень 5а класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 2300 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 5635.



 

 

 

засвідчує, що  

Єлізавета Бойко 
учениця 6 класу,  

Дніпровська ЗОШ №1,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 2294 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 5651.



 

 

 

засвідчує, що  

Анастасія Власенко 
учениця 7 класу,  

Нововодянська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 2262 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 5774.



 

 

 

засвідчує, що  

Олександр Іванов 
учень 5 класу,  

Дніпровська ЗОШ №1,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 2260 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 5782.



 

 

 

засвідчує, що  

Тимур Аргінський 
учень 3 класу,  

Дніпровська ЗОШ №1,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 2243 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 5838.



 

 

 

засвідчує, що  

Дар’я Бондаренко 
учениця 4а класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 2221 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 5916.



 

 

 

засвідчує, що  

Валерія Щедріна 
учениця 3a класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 2185 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 6041.



 

 

 

засвідчує, що  

Кирило Земляний 
учень 3a класу,  

Кам’янсько-Дніпровський НВК Д/с-ЗОШ І-ІІІ ст,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 2164 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 6118.



 

 

 

засвідчує, що  

Світлана Галкіна 
учениця 10 класу,  

Новодніпровська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 2151 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 6168.



 

 

 

засвідчує, що  

Деніс Гатенюк 
учень 5 класу,  

Дніпровська ЗОШ №1,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 2081 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 6463.



 

 

 

засвідчує, що  

Ганна Бушуєва 
учениця 9б класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 2080 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 6467.



 

 

 

засвідчує, що  

Аріна Хижняк 
учениця 3a класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 2063 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 6554.



 

 

 

засвідчує, що  

Єлизавета Касьянова 
учениця 4 класу,  

Новодніпровська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 2056 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 6574.



 

 

 

засвідчує, що  

Данило Вікол 
учень 6а класу,  

Кам’янсько-Дніпровський НВК Д/с-ЗОШ І-ІІІ ст,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 2001 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 6827.



 

 

 

засвідчує, що  

Наталія Талібова 
учениця 6а класу,  

Кам’янсько-Дніпровський НВК Д/с-ЗОШ І-ІІІ ст,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 1994 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 6853.



 

 

 

засвідчує, що  

Сергій Гобдабура 
учень 5а класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 1991 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 6867.



 

 

 

засвідчує, що  

Руслан Руденко 
учень 10 класу,  

Нововодянська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 1981 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 6918.



 

 

 

засвідчує, що  

Денис Оверко 
учень 1 класу,  

Дніпровська ЗОШ №1,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 1964 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 6997.



 

 

 

засвідчує, що  

Олексій Заєць 
учень 3a класу,  

Кам’янсько-Дніпровський НВК Д/с-ЗОШ І-ІІІ ст,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 1959 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 7012.



 

 

 

засвідчує, що  

Тетяна Яковлєва 
учениця 7б класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 1954 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 7033.



 

 

 

засвідчує, що  

Владислав Старусєв 
учень 10 класу,  

Новодніпровська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 1947 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 7059.



 

 

 

засвідчує, що  

Вікторія Вакуленко 
учениця 7б класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 1940 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 7086.



 

 

 

засвідчує, що  

Поліна Новікова 
учениця 3a класу,  

Кам’янсько-Дніпровський НВК Д/с-ЗОШ І-ІІІ ст,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 1897 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 7253.



 

 

 

засвідчує, що  

Ірина Нагаєць 
учениця 3 класу,  

Новодніпровська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 1883 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 7316.



 

 

 

засвідчує, що  

Кирило Горбенко 
учень 6 класу,  

Новодніпровська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 1879 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 7338.



 

 

 

засвідчує, що  

Анастасія Танько 
учениця 8а класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 1861 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 7414.



 

 

 

засвідчує, що  

Роман Бобров 
учень 3 класу,  

Дніпровська ЗОШ №1,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 1861 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 7415.



 

 

 

засвідчує, що  

Вікторія Хижняк 
учениця 4а класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 1853 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 7461.



 

 

 

засвідчує, що  

Олександра Бескоровайна 
учениця 5 класу,  

Кам’янсько-Дніпровська районна гімназія «Скіфія»,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 1851 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 7465.



 

 

 

засвідчує, що  

Eduard Ischenko 
учень 6 класу,  

Дніпровська ЗОШ №2,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 1837 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 7521.



 

 

 

засвідчує, що  

Анастасія Коцюба 
учениця 2б класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 1818 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 7603.



 

 

 

засвідчує, що  

Давид Ефрем 
учень 7 класу,  

Дніпровська ЗОШ №1,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 1808 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 7650.



 

 

 

засвідчує, що  

Вікторія Жукова 
учениця 5 класу,  

Дніпровська ЗОШ №1,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 1805 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 7663.



 

 

 

засвідчує, що  

Олександр Кутюгов 
учень 3a класу,  

Кам’янсько-Дніпровський НВК Д/с-ЗОШ І-ІІІ ст,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 1787 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 7744.



 

 

 

засвідчує, що  

Михайло Фурсенко 
учень 3 класу,  

Дніпровська ЗОШ №1,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 1767 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 7833.



 

 

 

засвідчує, що  

Каміла Шишлакова 
учениця 4 класу,  

Новодніпровська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 1763 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 7852.



 

 

 

засвідчує, що  

Олександр Александров 
учень 3a класу,  

Кам’янсько-Дніпровський НВК Д/с-ЗОШ І-ІІІ ст,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 1760 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 7866.



 

 

 

засвідчує, що  

Віта Пригода 
учениця 5 класу,  

Нововодянська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 1758 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 7874.



 

 

 

засвідчує, що  

Олександра Дядько 
учениця 6 класу,  

Новодніпровська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 1754 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 7895.



 

 

 

засвідчує, що  

Наталія Головчун 
учениця 9а класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 1746 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 7937.



 

 

 

засвідчує, що  

Руслан Сирота 
учень 6 класу,  

Новодніпровська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 1724 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 8052.



 

 

 

засвідчує, що  

Данило Банних 
учень 5 класу,  

Дніпровська ЗОШ №1,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 1707 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 8130.



 

 

 

засвідчує, що  

Валерія Матвійчук 
учениця 7а класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 1691 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 8175.



 

 

 

засвідчує, що  

Ростислав Вітлянчук 
учень 2 класу,  

Новодніпровська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 1681 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 8235.



 

 

 

засвідчує, що  

Катерина Кришневська 
учениця 5 класу,  

Дніпровська ЗОШ №1,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 1676 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 8263.



 

 

 

засвідчує, що  

Сергій Романюк 
учень 3a класу,  

Кам’янсько-Дніпровський НВК Д/с-ЗОШ І-ІІІ ст,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 1640 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 8451.



 

 

 

засвідчує, що  

Карина Винокурова 
учениця 7 класу,  

Нововодянська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 1627 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 8523.



 

 

 

засвідчує, що  

Анатолій Козлов 
учень 5 класу,  

Дніпровська ЗОШ №1,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 1620 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 8551.



 

 

 

засвідчує, що  

Софія Баранова 
учениця 3a класу,  

Кам’янсько-Дніпровський НВК Д/с-ЗОШ І-ІІІ ст,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 1595 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 8672.



 

 

 

засвідчує, що  

Анастасія Войтко 
учениця 6 класу,  

Дніпровська ЗОШ №1,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 1558 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 8836.



 

 

 

засвідчує, що  

Денис Гатенюк 
учень 5 класу,  

Дніпровська ЗОШ №1,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 1544 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 8893.



 

 

 

засвідчує, що  

Таня Воронкова 
учениця 5 класу,  

Нововодянська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 1542 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 8905.



 

 

 

засвідчує, що  

Данило Рибін 
учень 3a класу,  

Кам’янсько-Дніпровський НВК Д/с-ЗОШ І-ІІІ ст,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 1488 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 9158.



 

 

 

засвідчує, що  

Віолета Мірко 
учениця 2 класу,  

Дніпровська ЗОШ №1,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 1457 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 9285.



 

 

 

засвідчує, що  

Вікторія Левченко 
учениця 4 класу,  

Дніпровська ЗОШ №1,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 1441 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 9356.



 

 

 

засвідчує, що  

Андрій Чистобородов 
учень 4а класу,  

Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст №3,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 1414 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 9496.



 

 

 

засвідчує, що  

Вікторія Новикова 
учениця 6а класу,  

Кам’янсько-Дніпровський НВК Д/с-ЗОШ І-ІІІ ст,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 1410 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 9518.



 

 

 

засвідчує, що  

Ангеліна Безсонова 
учениця 2 класу,  

Новодніпровська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 1298 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 10068.



 

 

 

засвідчує, що  

Алевтина Осауленко 
учениця 5 класу,  

Нововодянська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 1183 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 10611.



 

 

 

засвідчує, що  

Ігорь Сідєлніков 
учень 2 класу,  

Нововодянська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 1149 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 10801.



 

 

 

засвідчує, що  

Даша Сідельнікова 
учениця 2 класу,  

Дніпровська ЗОШ №1,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 1009 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 11473.



 

 

 

засвідчує, що  

Альбіна Борисенко 
учениця 3a класу,  

Кам’янсько-Дніпровський НВК Д/с-ЗОШ І-ІІІ ст,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 1000 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 11518.



 

 

 

засвідчує, що  

Євген Антонюк 
учень 3a класу,  

Кам’янсько-Дніпровський НВК Д/с-ЗОШ І-ІІІ ст,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 974 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 11670.



 

 

 

засвідчує, що  

яна ненько 
учениця 5 класу,  

Нововодянська ЗОШ,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 923 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 11928.



 

 

 

засвідчує, що  

Артем Гарнюк 
учень 3a класу,  

Кам’янсько-Дніпровський НВК Д/с-ЗОШ І-ІІІ ст,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 898 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 12048.



 

 

 

засвідчує, що  

Андрій Жгунов 
учень 3a класу,  

Кам’янсько-Дніпровський НВК Д/с-ЗОШ І-ІІІ ст,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 852 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 12281.



 

 

 

засвідчує, що  

Альона хникіна 
учениця 8 класу,  

Кам’янсько-Дніпровська районна гімназія «Скіфія»,  

Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 842 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 12327.



 


