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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

РІШЕННЯ

м. Київ

«18» лютого 2022 року                      № 76

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 131 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 14 січня 2022 року № 9 слова і цифри 
«Вальчук Тетяна Юріївна 70 %» замінити словами і цифрами 
«Брик Тетяна Юріївна 70 %»; 

у пункті 86 додатка № 5 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 14 січня 2022 року №  9 слова «Вальчук Тетяна Юріївна» 
замінити словами «Брик Тетяна Юріївна».

2. У пункті 28 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 28 січня 2022 року № 32 слова і цифри 
«Серган Катерина Леонидовна 78 %» замінити словами і цифрами 
«Серган Катерина Леонідівна 78 %»; 

у пункті 27 додатка № 2 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 28 січня 2022 року №  32 слова «Серган Катерина 
Леонидовна» замінити словами «Серган Катерина Леонідівна».
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3. У пункті 233 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 01 лютого 2022 року № 40 слова і цифри 
«Бондаренко Катерина Володимирівна 82%» замінити словами і цифрами 
«Лучанінова Катерина Володимирівна 82%»; 

у пункті 153 додатка № 5 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 01 лютого 2022 року №  40 слова «Бондаренко Катерина 
Володимирівна» замінити словами «Лучанінова Катерина Володимирівна».

4. У пункті 1744 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 01 лютого 2022 року № 40 слова і цифри 
«Мошнягул Олена Олександрівна 76%» замінити словами і цифрами 
«Кравченко Олена Олександрівна 76%»; 

у пункті 1124 додатка № 5 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 01 лютого 2022 року №  40 слова «Мошнягул Олена 
Олександрівна» замінити словами «Кравченко Олена Олександрівна».

5. У пункті 1677 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 08 лютого 2022 року № 55 слова і цифри 
«Трехлеб Михайло Валерійович 72%» замінити словами і цифрами 
«Трехлєб Михайло Валерійович 72%»; 

у пункті 103 додатка № 5 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 08 лютого 2022 року №  55 слова «Трехлеб Михайло 
Валерійович» замінити словами «Трехлєб Михайло Валерійович».

6. У пункті 31 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 08 лютого 2022 року № 56 слова і цифри 
«Рабані Ахмад-Фрайдун 85 %» замінити словами і цифрами 
«Рабані Ахмад-Фрайдун Фарід 85 %»; 

у пункті 29 додатка № 5 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 08 лютого 2022 року №  56 слова «Рабані Ахмад-Фрайдун» 
замінити словами «Рабані Ахмад-Фрайдун Фарід».

7. У пункті 1868 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 21 січня 2022 року № 31 слова і цифри 
«Найдьонов Серігй Володимирович 90%» замінити словами і цифрами 
«Найдьонов Сергій Володимирович 90%»; 

у пункті 468 додатка № 7 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 21 січня 2022 року №  31 слова «Найдьонов Серігй 
Володимирович» замінити словами «Найдьонов Сергій Володимирович».

8. У пункті 1140 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 31 серпня 2021 року № 126 слова і цифри 
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«Трет’як Юлія Валеріївна 67 %» замінити словами і цифрами 
«Панченко Юлія Валеріївна 67 %»;  

у пункті 136 додатка № 5 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 31 серпня 2021 року №  126 слова «Трет’як Юлія 
Валеріївна» замінити словами «Панченко Юлія Валеріївна».

9. У пункті 2085 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 17 грудня 2021 року № 350 слова і цифри 
«Літвіненко Сергій Станіславович 95 %» замінити словами і цифрами 
«Литвиненко Сергій Станіславович 95 %»; 

у пункті 494 додатка № 7 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 17 грудня 2021 року №  350 слова «Літвіненко Сергій 
Станіславович» замінити словами «Литвиненко Сергій Станіславович».

10. У пункті 859 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 15 лютого 2022 року № 66 слова і цифри 
«Гінкул Евгенія Олександрівна 77%» замінити словами і цифрами 
«Гінкул Євгенія Олександрівна 77%»; 

у пункті 544 додатка № 7 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 15 лютого 2022 року № 66 слова «Гінкул Евгенія 
Олександрівна» замінити словами «Гінкул Євгенія Олександрівна».

11. У пункті 710 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 08 лютого 2022 року № 55 слова і цифри 
«Кобец Віта Олександрівна 93%» замінити словами і цифрами 
«Кобець Віта Олександрівна 93%»; 

у пункті 168 додатка № 6 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 08 лютого 2022 року № 55 слова «Кобец Віта 
Олександрівна» замінити словами «Кобець Віта Олександрівна».

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на т.в.о. Голови 
Національної комісії зі стандартів державної мови Мозгунова В.

Т.в.о. Голови          Володимир МОЗГУНОВ


