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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

РІШЕННЯ

м. Київ

«07» грудня 2021 року                   № 336

Про внесення змін 
до деяких рішень

Національної комісії зі стандартів державної мови 

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 44 Закону України 
«Про забезпечення функціонування української мови як державної», пункту 4 
Положення про Національну комісію зі стандартів державної мови, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада                    
2019 року № 911, Національна комісія зі стандартів державної мови 

ВИРІШИЛА:

1. У пункті 13 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 28 вересня 2021 року № 198 слова і цифри 
«Бегенджов Гуванч Гурбанмухамметов 77 %» замінити словами і цифрами 
«Бегенджов Гуванч 77 %»; 

у пункті 12 додатка № 2 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 28 вересня 2021 року № 198 слова «Бегенджов Гуванч 
Гурбанмухамметов» замінити словами «Бегенджов Гуванч». 

2. У пункті 1153 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 26 жовтня 2021 року № 241 слова і цифри 
«Ніколаєв Николай Олегович 86 %» замінити словами і цифрами «Ніколаєв 
Микола Олегович 86 %»; 

у пункті 674 додатка № 6 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 26 жовтня 2021 року № 241 слова «Ніколаєв Николай 
Олегович» замінити словами «Ніколаєв Микола Олегович». 

3. У пункті 1047 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 19 листопада 2021 року № 292 слова і цифри 
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«Кортченков Андрій Володимирович 73 %» замінити словами і цифрами 
«Коротченков Андрій Володимирович 73 %»; 

у пункті 672 додатка № 6 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 19 листопада 2021 року № 292 слова «Кортченков Андрій 
Володимирович» замінити словами «Коротченков Андрій Володимирович». 

4. У пункті 601 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 26 листопада 2021 року № 306 слова і цифри 
«Гончаренко Тетяна Миколаівна 75 %» замінити словами і цифрами 
«Гончаренко Тетяна Миколаївна 75 %»; 

у пункті 405 додатка № 6 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 26 листопада 2021 року № 306 слова «Гончаренко Тетяна 
Миколаівна» замінити словами «Гончаренко Тетяна Миколаївна». 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову 
Національної комісії зі стандартів державної мови Демську О.

Голова                      Орися ДЕМСЬКА 


