
 

 

 

засвідчує, що  

Світлана Перевишко 
 дорослий,  

Новоолексіївська ЗОШ І-ІІІ ст №1,  

Генічеський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Сеньйори (жінки)  

та набрала 6568 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 350.



 

 

 

засвідчує, що  

Микола Боринець 
учень 9а класу,  

Каховська ЗОШ І-ІІІ ст №4,  

м.Каховка, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 6243 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 436.



 

 

 

засвідчує, що  

Надія Стовбовенко 
 дорослий,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Сеньйори (жінки)  

та набрала 6050 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 500.



 

 

 

засвідчує, що  

Віталій Лукерін 
учень 6 класу,  

Мирненська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Каланчацький р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 5730 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 611.



 

 

 

засвідчує, що  

Світлана Кравчук 
 дорослий,  

Мирненська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Каланчацький р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Сеньйори (жінки)  

та набрала 5725 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 615.



 

 

 

засвідчує, що  

Даніїл Хан 
учень 3a класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 5484 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 743.



 

 

 

засвідчує, що  

Ольга Миколаївна 
 дорослий,  

Каховська ЗОШ І-ІІІ ст №4,  

м.Каховка, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Сеньйори (жінки)  

та набрала 5458 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 757.



 

 

 

засвідчує, що  

Лариса Верхогляд 
 дорослий,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Сеньйори (жінки)  

та набрала 5455 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 759.



 

 

 

засвідчує, що  

Микита Кондратюк 
учень 3б класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 5426 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 782.



 

 

 

засвідчує, що  

Михайло Голуб 
учень 8в класу,  

Херсонська гімназія № 1,  

м.Херсон, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 5278 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 868.



 

 

 

засвідчує, що  

Катерина Фурсенко 
учениця 3 класу,  

Шевченківська ЗОШ,  

Чаплинський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 5141 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 956.



 

 

 

засвідчує, що  

Даня Басюк 
учень 7 класу,  

Мирненська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Каланчацький р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 5067 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1000.



 

 

 

засвідчує, що  

Микита Побережний 
учень 2г класу,  

Херсонська гімназія № 1,  

м.Херсон, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 5020 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1037.



 

 

 

засвідчує, що  

Василь Ювженко 
 дорослий,  

Шевченківська ЗОШ,  

Чаплинський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Сеньйори (чоловіки)  

та набрав 4927 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1093.



 

 

 

засвідчує, що  

Сергій Міщук 
 дорослий,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Сеньйори (чоловіки)  

та набрав 4888 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1123.



 

 

 

засвідчує, що  

Єлізавета Кнутова 
учениця 4б класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 4783 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1208.



 

 

 

засвідчує, що  

Володимир Ліфінцев 
 дорослий,  

Шевченківська ЗОШ,  

Чаплинський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Сеньйори (чоловіки)  

та набрав 4765 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1219.



 

 

 

засвідчує, що  

Інна Мисенко 
учениця 10 класу,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 4760 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1224.



 

 

 

засвідчує, що  

Ілля Гац 
учень 3a класу,  

Каховська ЗОШ І-ІІІ ст №4,  

м.Каховка, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 4740 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1235.



 

 

 

засвідчує, що  

Альона Сабат 
 дорослий,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Сеньйори (жінки)  

та набрала 4582 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1353.



 

 

 

засвідчує, що  

Микола Ситник 
учень 4б класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 4553 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1379.



 

 

 

засвідчує, що  

Максим Колісниченко 
 дорослий,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Сеньйори (чоловіки)  

та набрав 4456 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1465.



 

 

 

засвідчує, що  

Анастасія Костюченко 
учениця 3 класу,  

Шевченківська ЗОШ,  

Чаплинський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 4452 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1470.



 

 

 

засвідчує, що  

Ольга Заговенко 
 дорослий,  

Каховська ЗОШ І-ІІІ ст №4,  

м.Каховка, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Сеньйори (жінки)  

та набрала 4429 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1493.



 

 

 

засвідчує, що  

Анна Заселян 
учениця 4б класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 4371 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1555.



 

 

 

засвідчує, що  

Ярослав Бедимський 
учень 6 класу,  

Шевченківська ЗОШ,  

Чаплинський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 4333 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1587.



 

 

 

засвідчує, що  

Yroslav Stovbovenko 
 дорослий,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Сеньйори (чоловіки)  

та набрав 4312 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1606.



 

 

 

засвідчує, що  

Катерина Сучок 
учениця 8 класу,  

Шевченківська ЗОШ,  

Чаплинський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 4170 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1752.



 

 

 

засвідчує, що  

Ілья Левченко 
учень 5 класу,  

Мирненська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Каланчацький р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 4137 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1781.



 

 

 

засвідчує, що  

Юлія Завізна 
 дорослий,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Сеньйори (жінки)  

та набрала 4100 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1834.



 

 

 

засвідчує, що  

Євгеній Макаров 
учень 6 класу,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 4024 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1913.



 

 

 

засвідчує, що  

Ілля Куранда 
учень 2в класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 3987 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1952.



 

 

 

засвідчує, що  

Георгій Шульга 
учень 7 класу,  

Шевченківська ЗОШ,  

Чаплинський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 3964 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 1986.



 

 

 

засвідчує, що  

Вадим Ємчицький 
учень 5 класу,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 3875 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2123.



 

 

 

засвідчує, що  

Олександр Третьяков 
учень 8в класу,  

Херсонська гімназія № 1,  

м.Херсон, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 3852 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2149.



 

 

 

засвідчує, що  

Мілана Грюкова 
учениця 3б класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 3842 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2160.



 

 

 

засвідчує, що  

Віктор Колодій 
учень 3 класу,  

Шевченківська ЗОШ,  

Чаплинський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 3819 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2187.



 

 

 

засвідчує, що  

Ольга Шевченко 
учениця 9 класу,  

Шевченківська ЗОШ,  

Чаплинський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 3801 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2206.



 

 

 

засвідчує, що  

Аліса Брагіна 
 учитель,  

Шевченківська ЗОШ,  

Чаплинський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Сеньйори (жінки)  

та набрала 3797 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2214.



 

 

 

засвідчує, що  

Максим Коваленко 
учень 7 класу,  

Мирненська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Каланчацький р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 3790 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2229.



 

 

 

засвідчує, що  

Ганна Долина 
учениця 6 класу,  

Шевченківська ЗОШ,  

Чаплинський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 3691 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2385.



 

 

 

засвідчує, що  

Марія Сосунович 
учениця 3б класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 3560 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2575.



 

 

 

засвідчує, що  

Даша Мосьпан 
учениця 5 класу,  

Понятівська ЗОШ,  

Білозерський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 3555 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2586.



 

 

 

засвідчує, що  

Катерина Шостенко 
учениця 9 класу,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 3529 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2624.



 

 

 

засвідчує, що  

Єлізавета Верховецька 
учениця 9 класу,  

Шевченківська ЗОШ,  

Чаплинський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 3506 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2656.



 

 

 

засвідчує, що  

Андрій Новолоаке 
учень 3б класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 3467 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2711.



 

 

 

засвідчує, що  

Руслана Гришко 
учениця 2в класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 3400 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 2817.



 

 

 

засвідчує, що  

Катерина Чаплинська 
учениця 3a класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 3258 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3078.



 

 

 

засвідчує, що  

Анна Горобець 
учениця 2а класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 3253 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3085.



 

 

 

засвідчує, що  

Іван Зоренко 
учень 6 класу,  

Мирненська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Каланчацький р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 3248 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3091.



 

 

 

засвідчує, що  

Тетяна Ткачук 
 дорослий,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Сеньйори (жінки)  

та набрала 3238 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3110.



 

 

 

засвідчує, що  

Василь Дубина 
учень 7 класу,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 3231 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3127.



 

 

 

засвідчує, що  

Ксения Редько 
учениця 9 класу,  

Шевченківська ЗОШ,  

Чаплинський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 3227 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3133.



 

 

 

засвідчує, що  

Іван Ноздрін 
учень 3a класу,  

Каховська ЗОШ І-ІІІ ст №4,  

м.Каховка, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 3202 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3187.



 

 

 

засвідчує, що  

Артем Фролов 
учень 3a класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 3201 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3190.



 

 

 

засвідчує, що  

Ніколь Райхельт 
учениця 4в класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 3191 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3206.



 

 

 

засвідчує, що  

Віталій Іскра 
учень 2б класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 3165 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3255.



 

 

 

засвідчує, що  

Олександр Глухов 
учень 1б класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 3146 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3296.



 

 

 

засвідчує, що  

Анна Романенко 
учениця 4в класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 3106 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3378.



 

 

 

засвідчує, що  

Максим Гладюк 
учень 7 класу,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 3045 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3515.



 

 

 

засвідчує, що  

Денис Філенко 
учень 4в класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 2947 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3731.



 

 

 

засвідчує, що  

Данило Стрельченко 
учень 5 класу,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 2926 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3772.



 

 

 

засвідчує, що  

Максим Байталоха 
учень 5 класу,  

Мирненська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Каланчацький р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 2908 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3815.



 

 

 

засвідчує, що  

Захар Грудзь 
учень 1б класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 2880 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3898.



 

 

 

засвідчує, що  

Ліза Гіріч 
учениця 3a класу,  

Каховська ЗОШ І-ІІІ ст №4,  

м.Каховка, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 2878 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3902.



 

 

 

засвідчує, що  

Катерина Савсюк 
учениця 3a класу,  

Каховська ЗОШ І-ІІІ ст №4,  

м.Каховка, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 2871 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3919.



 

 

 

засвідчує, що  

Каріна Яковлєва 
учениця 3в класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 2862 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3939.



 

 

 

засвідчує, що  

Євген Литвиненко 
учень 2 класу,  

Мирненська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Каланчацький р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 2856 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 3949.



 

 

 

засвідчує, що  

Кирил Кочмарьов 
учень 2а класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 2833 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4016.



 

 

 

засвідчує, що  

Борис Проконічев 
учень 2в класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 2817 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4055.



 

 

 

засвідчує, що  

Кіра Ківаліна 
учениця 3б класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 2813 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4066.



 

 

 

засвідчує, що  

Даніїл Ляшенко 
учень 3в класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 2775 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4171.



 

 

 

засвідчує, що  

Вікторія Ткаченко 
учениця 4в класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 2737 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4264.



 

 

 

засвідчує, що  

Богдан Щербінін 
учень 4в класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 2692 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4392.



 

 

 

засвідчує, що  

В'ячеслав Марінін 
учень 8 класу,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 2655 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4497.



 

 

 

засвідчує, що  

Микола Бокша 
учень 3в класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 2644 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4535.



 

 

 

засвідчує, що  

Нікіта Галушка 
учень 6 класу,  

Мирненська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Каланчацький р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 2632 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4560.



 

 

 

засвідчує, що  

Сергій Сластьон 
учень 7 класу,  

Шевченківська ЗОШ,  

Чаплинський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 2627 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4579.



 

 

 

засвідчує, що  

Олександр Веретельник 
учень 4в класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 2612 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4613.



 

 

 

засвідчує, що  

Антон Севастьянов 
учень 6 класу,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 2598 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4659.



 

 

 

засвідчує, що  

Павло Дубенчук 
учень 8в класу,  

Херсонська гімназія № 1,  

м.Херсон, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 2557 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4784.



 

 

 

засвідчує, що  

Микита Немчук 
учень 4в класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 2529 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4867.



 

 

 

засвідчує, що  

Денис Шаталін 
учень 4 класу,  

Микільська ЗОШ,  

Білозерський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 2504 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 4943.



 

 

 

засвідчує, що  

Оксана Кицела 
учениця 9 класу,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 2481 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 5023.



 

 

 

засвідчує, що  

Іван Афанасіаді 
учень 2в класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 2465 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 5078.



 

 

 

засвідчує, що  

Неллі Антонова 
учениця 2б класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 2442 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 5155.



 

 

 

засвідчує, що  

Виктор Смагин 
учень 6 класу,  

Шевченківська ЗОШ,  

Чаплинський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 2424 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 5215.



 

 

 

засвідчує, що  

Дар'я Величко 
учениця 3a класу,  

Каховська ЗОШ І-ІІІ ст №4,  

м.Каховка, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 2338 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 5506.



 

 

 

засвідчує, що  

Тетяна Сабат 
учениця 5 класу,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 2332 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 5526.



 

 

 

засвідчує, що  

Григорій Парсєгов 
учень 3a класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 2297 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 5644.



 

 

 

засвідчує, що  

Денис Шаула 
учень 4в класу,  

Скадовська ЗОШ-інтернат,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 2236 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 5860.



 

 

 

засвідчує, що  

Саша Перепелко 
учень 7 класу,  

Понятівська ЗОШ,  

Білозерський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 2148 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 6176.



 

 

 

засвідчує, що  

Кирил Сергієнко 
учень 2в класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 2124 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 6270.



 

 

 

засвідчує, що  

Вероніка Решетняк 
учениця 5 класу,  

Шевченківська ЗОШ,  

Чаплинський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 2124 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 6274.



 

 

 

засвідчує, що  

Ніколь Кузьмічова 
учениця 4в класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 2116 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 6307.



 

 

 

засвідчує, що  

Олександр Кузнєцов 
учень 2 класу,  

Мирненська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Каланчацький р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 2079 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 6473.



 

 

 

засвідчує, що  

Анастасія Ковальчук 
учениця 4в класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 2035 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 6664.



 

 

 

засвідчує, що  

Арсеній Шмідт 
учень 4в класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 2030 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 6685.



 

 

 

засвідчує, що  

Ліза Терлецька 
учениця 4в класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 2020 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 6734.



 

 

 

засвідчує, що  

Інна Турчак 
учениця 3a класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 2016 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 6756.



 

 

 

засвідчує, що  

Злата Соценко 
учениця 4в класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 1969 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 6966.



 

 

 

засвідчує, що  

Ігор Шаповал 
учень 5 класу,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 1966 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 6987.



 

 

 

засвідчує, що  

Анастасія Андрєєва 
учениця 4в класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 1921 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 7163.



 

 

 

засвідчує, що  

Анна Сокольчук 
учениця 2в класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 1904 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 7229.



 

 

 

засвідчує, що  

Денис Продан 
учень 7 класу,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 1904 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 7232.



 

 

 

засвідчує, що  

Олександр Аксьонов 
учень 1б класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 1892 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 7276.



 

 

 

засвідчує, що  

Катерина Верхогляд 
учениця 4 класу,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 1808 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 7651.



 

 

 

засвідчує, що  

Вікторія Кравченко 
учениця 5 класу,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 1749 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 7923.



 

 

 

засвідчує, що  

Марія Миронець 
учениця 2в класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 1730 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 8020.



 

 

 

засвідчує, що  

Петро Фількін 
учень 4в класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 1680 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 8239.



 

 

 

засвідчує, що  

Андрій Малухін 
учень 4 класу,  

Микільська ЗОШ,  

Білозерський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 1678 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 8250.



 

 

 

засвідчує, що  

Сергій Михальченко 
учень 9 класу,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 1671 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 8289.



 

 

 

засвідчує, що  

Богдан Перепелиця 
учень 3 класу,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрав 1658 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 8355.



 

 

 

засвідчує, що  

Олександр Єременко 
учень 9 класу,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Хлопці (7-11 класи)  

та набрав 1402 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 9571.



 

 

 

засвідчує, що  

Софія Мисенко 
учениця 2 класу,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 1219 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 10445.



 

 

 

засвідчує, що  

Анастасія Бибик 
учениця 6 класу,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 1202 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 10536.



 

 

 

засвідчує, що  

Микола Шамов 
 Дорослийу,  

Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Високопільський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Сеньйори (чоловіки)  

та набрав 1195 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 10559.



 

 

 

засвідчує, що  

Єлизавета Білецька 
учениця 4в класу,  

Скадовський НВК «Академічна гімназія»,  

Скадовський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 1154 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 10778.



 

 

 

засвідчує, що  

Олександра Шаповал 
учениця 2 класу,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Чомучки (1-3 класи)  

та набрала 1118 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 10951.



 

 

 

засвідчує, що  

Вікторія Синільник 
учениця 5а класу,  

Станіславська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Білозерський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 994 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 11553.



 

 

 

засвідчує, що  

Олег Мікшанський 
учень 6 класу,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брав участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрав 987 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 11591.



 

 

 

засвідчує, що  

Ніна Лях 
учениця 8 класу,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дівчата (7-11 класи)  

та набрала 928 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 11907.



 

 

 

засвідчує, що  

Яна Кожушко 
учениця 6 класу,  

Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст,  

Великоолександрівський р-н, Херсонська область 

 брала участь в онлайн змаганнях з усного математичного 

рахунку Прангліміне  2015-2016 н. р.  

у віковій категорії Дослідники (4-6 класи)  

та набрала 841 бал(и/ів). 
 

 

 

 

Керівник програми Miksike 

Міла Пільв 

 

Координатор проекту 

«Міксіке в Україні» 

Маргарита Носкова 

 

 

 

У загальному рейтингу рядок № 12333.

 


