
ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000CC5F3400AEC0A000 
Підписант Мозгунов Володимир Володимирович
Дійсний з 15.02.2022 0:00:00 по 14.02.2024 23:59:59

НКСДМ

Н4ВВ>ВВV19\GО
354 від 04.11.2022

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

РІШЕННЯ

м. Київ

«04» листопада 2022 року                      № 354

Про внесення змін до рішень
Національної комісії зі стандартів державної мови 

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 44, частин першої та 
четвертої статті 47 Закону України «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної», пунктів 4, 7 та 12 Положення про 
Національну комісію зі стандартів державної мови, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 06 листопада 2019 року № 911, розглянувши 
звернення громадян та надані ними підтверджувальні документи, діючи в 
умовах введеного в Україні воєнного стану, Національна комісія зі стандартів 
державної мови на засіданні (протокол № 109 від 04 листопада 2022 року)

ВИРІШИЛА: 

1. У пункті 2 Додатка 1 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 12 липня 2022 року № 193 слова «Ананій Олена 
Григорівна» замінити словами «Ананій Олена»;

у пункті 1 Додатка 2 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 12 липня 2022 року № 193 слова «Ананій Олена 
Григорівна» замінити словами «Ананій Олена».

2. У пункті 5 Додатка 1 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 12 липня 2022 року № 193 слова «Височіна Тетяна 
Петрівна» замінити словами «Височіна Тетяна»;

у пункті 4 Додатка 2 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 12 липня 2022 року № 193 слова «Височіна Тетяна 
Петрівна» замінити словами «Височіна Тетяна».

3. У пункті 6 Додатка 1 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 26 липня 2022 року № 213 слова «Володько Валентина 
Валеріївна» замінити словами «Володько Валентина»;
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у пункті 6 Додатка 2 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 26 липня 2022 року № 213 слова «Володько Валентина 
Валеріївна» замінити словами «Володько Валентина».

4. У пункті 2 Додатка 1 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 20 вересня 2022 року № 286 слова «Аверкієва Карина 
Юріївна» замінити словами «Колінько Карина Юріївна»;

у пункті 2 Додатка 6 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 20 вересня 2022 року № 286 слова «Аверкієва Карина 
Юріївна» замінити словами «Колінько Карина Юріївна».

5. У пункті 26 Додатка 1 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 04 жовтня 2022 року № 303 слова «Лежава Арчіл 
Георгійович» замінити словами «Лежава Арчіл»;

у пункті 26 Додатка 2 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 04 жовтня 2022 року № 303 слова «Лежава Арчіл 
Георгійович» замінити словами «Лежава Арчіл».

6. Надати повноваження відділу стандартів державної мови та 
забезпечення оцінювання рівня володіння державною мовою (Цікавий С. А.) 
внести в Реєстр державних сертифікатів про рівень володіння державною 
мовою такі зміни:

згенерувати на заміну державного сертифіката про рівень володіння 
державною мовою серія УМІ № 00131115 від 12 липня 2022 року на ім’я 
«Ананій Олена Григорівна» державний сертифікат про рівень володіння 
державною мовою на ім’я «Ананій Олена»;

згенерувати на заміну державного сертифіката про рівень володіння 
державною мовою серія УМІ № 00131117 від 12 липня 2022 року на ім’я 
«Височіна Тетяна Петрівна» державний сертифікат про рівень володіння 
державною мовою на ім’я «Височіна Тетяна»;

згенерувати на заміну державного сертифіката про рівень володіння 
державною мовою серія УМІ № 00133067 від 26 липня 2022 року слова 
«Володько Валентина Валеріївна» державний сертифікат про рівень володіння 
державною мовою на ім’я «Володько Валентина»;

згенерувати на заміну державного сертифіката про рівень володіння 
державною мовою серія УМД № 00141112 від 20 вересня 2022 року слова 
«Аверкієва Карина Юріївна» державний сертифікат про рівень володіння 
державною мовою на ім’я «Колінько Карина Юріївна»;

згенерувати на заміну державного сертифіката про рівень володіння 
державною мовою серія УМІ № 00143609 від 04 жовтня 2022 року слова 
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«Лежава Арчіл Георгійович» державний сертифікат про рівень володіння 
державною мовою на ім’я «Лежава Арчіл».

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена 
Національної комісії зі стандартів державної мови Данилюка І. Г. 

Голова Комісії                   Володимир МОЗГУНОВ


