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Правила відбору та прийому на навчання 

 до Ліцею цивільного захисту Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) 

 

І. Загальні положення 

 

1. Правила відбору та прийому на навчання до Ліцею цивільного захисту 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)  

(далі – Правила) визначають порядок відбору, проведення вступних 

випробувань, конкурсу і зарахування вступників до навчального закладу. 

2. Правила розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 

16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 

повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 05.05.2018 за № 564/32016. 

3. Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності (м. Вінниця) (далі – Ліцей) є державним загальноосвітнім 

навчальним закладом ІІІ ступеня з профільним навчанням, що забезпечує: 

здобуття вихованцями Ліцею повної загальної середньої освіти на рівні 

державних стандартів та допрофесійної підготовки у сфері цивільного захисту; 

виховання здорового покоління з практичними уміннями і навичками, 

високими моральними, фізичними та психологічними якостями, необхідними 

для успішного навчання у відомчих навчальних закладах Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС України). 

4. Право на вступ до Ліцею мають юнаки-громадяни України незалежно від 

місця їхнього проживання, віком не старші 16 років, мають базову загальну 

середню освіту (закінчили 9 класів у поточному році). 

5. Вік кандидатів на навчання обчислюється станом на 31 грудня року 

вступу до Ліцею. 

6. Ліцей проводить набір на I курс у 10 клас. Щорічний обсяг прийому 

визначає ДСНС України. Строк навчання – 2 роки. 

7. На період вступних випробувань вступники (окрім вступників, що мають 

статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування) житлом 

та харчуванням не забезпечуються. 

8. Після зарахування на навчання учні забезпечуються гуртожитком та 4-х 

разовим харчуванням. 

9. Прийом до Ліцею здійснює відбіркова комісія Ліцею, що діє під 

керівництвом приймальної комісії Львівського державного університету безпеки  

життєдіяльності (далі – Приймальна комісія). 

10. Відбіркова комісія Ліцею працює відповідно до Положення про 

відбіркову комісію Ліцею, яка затверджується головою Приймальної комісії. 

11. Для проведення вступних випробувань та екзамену створюються 

предметні екзаменаційні комісії, персональний склад яких затверджується 

головою Приймальної комісії. 
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12. Голова відбіркової комісії забезпечує дотримання законодавства 

України, у тому числі цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи 

відбіркової комісії. 

13. Усі питання, пов’язані з прийомом до Ліцею, вирішуються відбірковою 

комісією Ліцею на її засіданнях. Рішення відбіркової комісії оприлюднюються 

на веб-сайті Ліцею в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх 

прийняття. 
 

ІІ. Визначення термінів 
 

вступник - особа, батьки (опікуни або піклувальники, органи опіки та 

піклування, заклади або особи, яким відповідно до чинного законодавства 

надано права з виховання цієї дитини) якої подали заяву до органу чи підрозділу 

ДСНС України щодо вступу на навчання до Ліцею та участі у конкурсному 

відборі; 

вступне випробування - визначення рівня фізичної підготовки вступника 

за схемою : «рівень достатній», «рівень недостатній»; 

конкурсний бал – бал отриманий за результатами екзамену з математики. 

конкурсний відбір - процедура відбору вступників на навчання до Ліцею 

на основі конкурсних балів за рейтинговим списком вступників; 

підрозділ роботи з персоналом - кадровий підрозділ органу (підрозділу) 

ДСНС України, що здійснює відбір та вивчення вступників до Ліцею за 

державним замовленням; 

ВНЗ ЦЗ - заклади вищої освіти державної форми власності, підпорядковані 

ДСНС України, що засновані і діють згідно із законодавством України з метою 

підготовки громадян для проходження служби цивільного захисту за контрактом 

на посадах осіб начальницького складу в органах і підрозділах ДСНС України; 

право на зарахування поза конкурсом - право вступника, передбачене 

законодавством, на зарахування до Ліцею без участі в загальному конкурсі, що 

реалізується відповідно до цих Правил;  

право першочергового зарахування - право вступника на зайняття вищої 

позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками 

конкурсному балі. 
 

ІІІ. Порядок відбору кандидатів на навчання 
 

 

1. Відбір кандидатів на навчання до Ліцею здійснюють підрозділи роботи з 

персоналом  ГУ ДСНС України в областях, м. Києві  (далі – підрозділи роботи з 

персоналом). 

2. Заява про вступ до Ліцею подається до підрозділу роботи з персоналом 

особисто батьками, опікунами або піклувальниками, органом опіки та 

піклування, закладом або особою, яким відповідно до чинного законодавства 

надано права з виховання цієї дитини в довільній формі. 

3. Підрозділи роботи з персоналом оформляють на кандидатів на навчання в 

Ліцеї навчальну справу, до якої долучаються: 
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заява батьків, опікуна або піклувальника, органу опіки та піклування, 

закладу або особи, яким відповідно до чинного законодавства надані права з 

виховання цієї дитини про направлення на навчання до Ліцею; 

анкета кандидата на навчання у Ліцеї (додаток 1); 

автобіографія кандидата на навчання;  

копія свідоцтва про народження або паспорта громадянина України; 

довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім’ї; 

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків кандидата 

на навчання; 

характеристика із загальноосвітнього навчального закладу, підписана 

класним керівником та директором; 

копія документа державного зразка про базову загальну середню освіту та 

додатка до нього; 

дипломи, грамоти та інші документи, які відображають навчальні та/або 

творчі досягнення кандидата (за наявності); 

висновок про направлення на навчання до Ліцею за підписом керівника ГУ 

ДСНС України (додаток 2); 

копії документів, завірені належним чином, що підтверджують особливий 

статус дитини (копія рішення за поданням служби у справах дітей про надання 

статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування 

районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської чи 

районної у місті ради або об’єднаної територіальної громади за місцем 

походження дитини);  

копії висновків органів і підрозділів цивільного захисту про загибель 

(поранення, нещасні випадки) та висновків центральної лікарсько-експертної 

комісії ДСНС України і лікарсько-трудової експертної комісії про отримання 

інвалідності батьками (опікунами або  піклувальниками) під час виконання 

службових обов’язків або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що 

мали місце під час проходження ними служби; 

копія посвідчення члена сім’ї загиблого (дітям загиблих осіб до досягнення 

ними 16-річного віку – довідка, що видається матері або іншому повнолітньому 

члену сім’ї загиблої особи, або опікуну) встановленого зразка;  

довідки про період проходження служби в органах і підрозділах цивільного 

захисту батьком (матір'ю) або опікуном із зазначенням наказів про прийняття та 

звільнення зі служби; 

картка медичного обстеження, висновок лікарсько-експертної комісії                            

ГУ ДСНС України про придатність кандидата на навчання в Ліцеї; 

шість фотокарток, завірених працівником підрозділу  роботи з персоналом 

(без головного убору, на матовому папері, розміром 3х4 см, без куточка). 

Підрозділи роботи з персоналом, які формували навчальні справи на дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після зарахування останніх 

до Ліцею, забезпечують у термін до початку навчального року направлення до 

Ліцею необхідних документів зі Служби у справах дітей для формування 

навчальної справи дитини. 
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4. Оригінали свідоцтва про базову загальну середню освіту та додатка до 

нього, свідоцтва про народження (паспорта) та медична карта дитини (форма 

026/о) подаються особисто вступником під час прибуття до Ліцею для реєстрації 

та складання вступних випробувань та екзамену. 

5. Оформлені справи кандидатів на навчання направляються підрозділами 

роботи з персоналом до відбіркової комісії Ліцею не пізніше 1 серпня року 

вступу.  

6. Відповідальними за відбір та вивчення кандидатів на навчання, 

правильність оформлення документів лікарсько-експертної комісії, навчальних 

справ є керівники підрозділів роботи з персоналом. 

7. Відбіркова комісія Ліцею розглядає документи вступників та приймає 

рішення про допуск до участі у вступних випробуваннях та екзамені, про що 

повідомляє підрозділи роботи з персоналом та батьків (опікунів) кандидатів на 

навчання не пізніше ніж за 10 днів до їх початку. 

8. Навчальні справи, що оформлені із порушенням встановлених цими 

Правилами вимог або надійшли до Ліцею після зазначеного у пункті 5 цього 

розділу строку, відбірковою комісією Ліцею не розглядаються і повертаються до 

підрозділів роботи з персоналом, які їх надіслали.  

Відбіркова комісія Ліцею залишає за собою право приймати до розгляду 

навчальні справи, які надійшли із порушенням терміну, за умови поважних на те 

причин. 

9. Кандидати на навчання безпосередньо в Ліцеї проходять остаточний 

медичний огляд та психофізіологічне дослідження. 

10. Перелік обмежень при визначенні стану здоров’я вступника до навчання 

визначаються згідно з чинним законодавством. 

11. Тимчасово діюча лікарсько-експертна комісія при Львівському 

державному університеті безпеки життєдіяльності до початку вступних 

випробувань та конкурсного відбору вивчає медичну документацію вступників, 

організовує і контролює проходження ними остаточного медичного огляду з 

обов’язковим психофізіологічним дослідженням, за результатами якого визначає 

їх придатність до навчання в Ліцеї. 

Організація проходження вступниками остаточного медичного огляду 

покладається на начальника медичної частини Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності та голову Відбіркової комісії.  

12. У разі незгоди з результатами остаточного медичного огляду вступник 

подає відповідну заяву до тимчасово діючої (штатної) лікарсько-експертної 

комісії при Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, яка 

направляється до Центральної лікарсько-експертної комісії ДСНС України для 

розгляду в п’ятиденний термін з дня її подання. 

13. Підрозділам роботи з персоналом забороняється проводити в будь-яких 

формах попередні перевірки рівня вступників. 
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IV. Організація та проведення вступних випробувань та екзаменів 

 

1. Організація вступних випробувань і екзамену, умови та порядок їх 

проведення покладаються на відбіркову комісію Ліцею, склад якої 

затверджується головою Приймальної комісії. 

2. Дата вступних випробувань та екзамену оприлюднюється Відбірковою 

комісією на веб-сайті Ліцею. 

3. Вступні випробування та екзамен завершуються не пізніше 25 серпня 

року вступу. 

4. Розклад вступних випробувань та екзамену затверджується головою  

відбіркової комісії Ліцею і оприлюднюється на веб-сайті та інформаційному 

стенді відбіркової комісії Ліцею за 10 днів до їх початку. 

5. Кандидати на навчання в Ліцеї складають вступне випробування з 

визначення рівня фізичної підготовки шляхом виконання вправ за нормативами 

(додаток 3) та екзамену з математики (письмово) відповідно до навчальної 

програми базової загальної середньої освіти.  

6. Кандидати на навчання в Ліцеї, які не склали вступне випробування з 

визначення рівня  фізичної підготовки, а також ті, які за станом здоров’я не 

можуть складати вступне випробування з визначення рівня фізичної підготовки, 

до конкурсного відбору не допускаються. 

7. Результати екзамену з математики оцінюються за 60-бальною шкалою. 

Результат вступного випробування з визначення рівня фізичної підготовки 

визначається за схемою: «рівень достатній», «рівень недостатній».  

8. Організація та порядок проведення, зміст та обсяг вступного 

випробування з визначення рівня фізичної підготовки, екзамену з математики 

визначається відбірковою комісією Ліцею. 

9. Письмові роботи осіб, зарахованих до Ліцею, зберігаються в їхніх 

навчальних справах упродовж усього періоду навчання, а осіб, не зарахованих до 

Ліцею, зберігаються у навчальному закладі не менше одного року. 

10. Перескладання вступних випробувань та екзамену не допускається. 

11. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування 

та екзамен у визначений розкладом час, знання або рівень підготовки яких було 

оцінено нижче ніж 16 балів за 60-бальною шкалою, показали «недостатній 

рівень» з визначення рівня фізичної підготовки, а також особи, які забрали 

документи до початку вступних випробувань та екзамену, до участі в наступних 

вступних випробуваннях, екзамені та конкурсному відборі не допускаються. 

За наявності поважних причин, які підтверджені відповідними 

документами, вступники за рішенням  відбіркової  комісії Ліцею допускаються 

до складання пропущених вступних випробувань та екзамену лише в межах 

установлених строків їх проведення. 

12. Апеляції на результати вступних випробувань та екзамену до Ліцею 

розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються 

наказом ректора Університету. 

Порядок подання і розгляду апеляцій повідомляється вступникам, їх 

батькам (опікунам) перед початком вступних випробувань. 



7 

 

13. Апеляційна комісія  зобов’язана розглянути апеляційну скаргу впродовж 

трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалити обґрунтоване рішення. До 

складу апеляційної комісії не можуть входити працівники закладу освіти, в 

якому проводився конкурс. Проведення будь-яких додаткових конкурсних 

випробувань вступників під час розгляду апеляційної скарги забороняється. 

14. Апеляційна комісія має право: 

1) залишити рішення відбіркової комісії Ліцею без змін; 

2) змінити чи анулювати результати оцінювання вступника (вступників); 

3) визнати результати конкурсу недійсними. 

 

V. Організація конкурсного відбору та зарахування на навчання 

 

1. Зарахування до Ліцею здійснюється за рейтинговим списком вступників, 

які пройшли медичний огляд, успішно склали вступне випробування та екзамен. 

2. Рейтинговий список вступників формується в такій послідовності:  

- вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом; 

- вступники, які мають право на першочергове зарахування;  

- вступники, які мають право на зарахування за конкурсним балом від 

більшого до меншого. 

Поза конкурсом за умови отримання результату «рівень достатній» із 

визначення рівня фізичної підготовки, позитивного результату екзамену з 

математики зараховуються вступники із числа дітей:  

батьки яких (один із батьків) - працівники ДСНС України - загинули, 

померли чи стали інвалідами під час виконання службових обов’язків або 

внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце під час 

проходження ними служби;  

діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків; 

діти у яких один із батьків загинув під час військової агресії з боку 

російської федерації. 

Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери III – IV етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, переможці II та учасники               

III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук 

поточного року та випускники 9-их класів, які за результатами навчання 

отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, 

звільняються від екзамену з математики. У такому разі кандидатові на навчання 

виставляється до протоколу максимальна кількість балів. 

За однакової кількості набраних балів перевага в першочерговому 

зарахуванні до Ліцею надається у такій послідовності:  

діти працівників, пенсіонерів ДСНС України, які загинули, померли чи 

стали інвалідами в період проходження служби; 

діти працівників, пенсіонерів ДСНС України;  

діти, які мають вищий середній бал свідоцтва про базову середню освіту за 

12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала з переведенням у     

60-бальну шкалу за таблицею відповідності наведеною у додатку 4 цих Правил. 
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3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору 

відбіркова комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список 

осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Ліцею. 

4. Конкурс не проводиться, якщо кількість поданих заяв про зарахування не 

перевищує кількості місць, виділених ДСНС України на поточний рік за умови 

проходження вступниками медичного огляду. 

5. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник протягом 

двох робочих днів після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови 

апеляційної  комісії. 
6. Наказ про зарахування на навчання вступників видається ректором 

Університету на підставі рішення відбіркової комісії Ліцею. 

7.  Зарахування на навчання до Ліцею проводиться до 1 вересня року 

вступу. 

8. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом  10 

календарних днів від дня їх початку, відраховуються з Ліцею, про що 

повідомляються підрозділи роботи з персоналом та батьки (орган опіки та 

піклування, заклади або особи, яким відповідно до чинного законодавства надані 

права з виховання цієї дитини). 

На звільнені місця може проводитись додаткове зарахування осіб із числа 

вступників, які успішно склали вступні випробування та екзамен, але не 

пройшли за конкурсом. 
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Додаток 1 
до Правил відбору та прийому                
на навчання до Ліцею цивільного 
захисту Львівського державного 
університету безпеки 
життєдіяльності (м. Вінниця) 

 

__________________________________________________________________ 
(найменування органу, підрозділу ДСНС України) 

 

АНКЕТА 

кандидата на навчання у Ліцеї цивільного 

захисту Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) 

 

1. Прізвище, ім'я та по батькові___________________________________________ 

                                                               (вказати друкованими літерами дані свідоцтва про народження або паспорта) 

2. Число, місяць, рік та місце народження__________________________________ 

_____________________________________________________________________  

3. Громадянство _______________________________________________________ 

4. Громадянство батьків ________________________________________________ 

 

5. Освіта______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(вказати повну назву навчального закладу, рік вступу до нього та рік його закінчення) 

6. Відомості:  

   а) про закінчення навчального закладу з відзнакою ________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

   б) про участь чи перемогу в обласних, республіканських чи міжнародних 

предметних олімпіадах_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   в) про призові місця в обласних, республіканських чи міжнародних спортивних 

змаганнях_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

    г) яку іноземну мову вивчав___________________________________________ 

 

7. Відношення до категорії дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, або 

проживання в зоні радіоактивного забруднення ____________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(вказати серію, номер і категорію посвідчення, коли і ким видане) 

8. Чи є дитиною працівника служби цивільного захисту, який загинув, помер чи 

отримав каліцтво при виконанні службових обов’язків ______________________        

 

9. Чи є сиротою або дитиною, яка залишилася без піклування батьків _________ 

 

10. Наявність спортивного розряду, з яких видів спорту______________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Продовження додатка 1 

 

11. Хто з близьких родичів перебував чи перебуває на службі в ДСНС 

України______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

12. Місце проживання та телефон кандидата на навчання, його батьків 

(опікунів)_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

13. Відомості щодо близьких родичів (батько, мати (опікуни або піклувальники), 

брати, сестри) 

Ступінь 

родинних 

зв'язків 

Прізвище, ім'я,  

по батькові 

Дата та місце 

народження 

Місце 

роботи, 

посада 

Місце 

проживання          

та телефон 
     

    

    

    

     

    

    

    

     

    

    

    

     

    

    

    

 

14. Свідоцтво про народження, паспорт 

_____________________________________________________________________ 
(серія, номер, дата видачі) 

 

15. Реєстраційний номер облікової картки платника податків кандидата на 

навчання (за наявності)_________________________________________________ 

 

 _______________ 20__ року                       ___________________________  
     (дата заповнення анкети)                                                                            (особистий підпис)  

 

Начальник відділу роботи 

з персоналом 

______________________                           ____________________________ 
              (спеціальне звання)                                                                   (підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 
_______________ 20__ року 

Додаток 2 



11 

 
до Правил відбору та прийому                
на навчання до Ліцею цивільного 
захисту Львівського державного 
університету безпеки 
життєдіяльності (м. Вінниця) 
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

_________________________________ 
         (начальник органу, підрозділу ДСНС) 

 

______________ 20__ року 

 

 

ВИСНОВОК 

про направлення на навчання до Ліцею цивільного захисту  

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) 

 

 __________________________________________________________________  
(прізвище, ім'я та по батькові в родовому відмінку) 

 

1. Довідка про результати попереднього вивчення кандидата_________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

__________________________           ___________________________________ 
          (посада, спеціальне звання)                                             (підпис, Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ особи, 

                                                                                                          яка проводила попереднє вивчення)  

 

 ______________ 20__ року  

 

2. Висновок лікарсько-експертної комісії Головного управління ДСНС України в 

областях, місті Києві про стан здоров’я кандидата __________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(дата, № документа, результати) 

 

3. Висновок за наслідками вивчення кандидата_____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

________________________________           _____________________________ 
 (начальник підрозділу роботи з персоналом)        (підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

________________________________           _____________________________ 
    (працівник, який проводив вивчення)                                                 (підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 
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Додаток 3 
до Правил відбору та прийому                
на навчання до Ліцею цивільного 
захисту Львівського державного 
університету безпеки 
життєдіяльності (м. Вінниця) 
 

 

 

НОРМАТИВИ 

вправ із визначення рівня фізичної підготовки 

для кандидатів на навчання у Ліцеї цивільного захисту  

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) 

 

№ 

з/п 

Найменування 

вправ 
Достатній Недостатній 

1 
Підтягування на 

перекладині  
8 і більше 7 і менше 

2 Біг 60 м.(c) 9,6 і менше 9,7 і більше 

3 Біг 1500 м.(хв,с) 7,30 і менше 7,31 і більше 

 

 

Примітка: 

1. Визначення рівня фізичної підготовки проводиться протягом одного дня. 

2. Вправа з бігу на 1500 м виконується останньою. 

3. Загальний рівень фізичної підготовки вважається «достатнім» за умови здачі 

вступником не менше як двох вправ, відповідно до встановлених нормативів. 
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Додаток 4  

до Правил відбору та прийому на навчання 

до Ліцею цивільного захисту Львівського 

державного університету безпеки 

життєдіяльності (м. Вінниця) 

Таблиця відповідності  

середнього бала документа про базову загальну середню освіту, 

обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 60-бальної шкали  
1 5  4 20  8 40 

1,1 5,5  4,1 20,5  8,1 40,5 

1,2 6  4,2 21  8,2 41 

1,3 6,5  4,3 21,5  8,3 41,5 

1,4 7  4,4 22  8,4 42 

1,5 7,5  4,5 22,5  8,5 42,5 

1,6 8  4,6 23  8,6 43 

1,7 8,5  4,7 23,5  8,7 43,5 

1,8 9  4,8 24  8,8 44 

1,9 9,5  4,9 24,5  8,9 44,5 

2 10  5 25  9 45 

2,1 10,5  5,1 25,5  9,1 45,5 

2,2 11  5,2 26  9,2 46 

2,3 11,5  5,3 26,5  9,3 46,5 

2,4 12  5,4 27  9,4 47 

2,5 12,5  5,5 27,5  9,5 47,5 

2,6 13  5,6 28  9,6 48 

2,7 13,5  5,7 28,5  9,7 48,5 

2,8 14  5,8 29  9,8 49 

2,9 14,5  5,9 29,5  9,9 49,5 

3 15  6 30  10 50 

3,1 15,5  6,1 30,5  10,1 50,5 

3,2 16  6,2 31  10,2 51 

3,3 16,5  6,3 31,5  10,3 51,5 

3,4 17  6,4 32  10,4 52 

3,5 17,5  6,5 32,5  10,5 52,5 

3,6 18  6,6 33  10,6 53 

3,7 18,5  6,7 33,5  10,7 53,5 

3,8 19  6,8 34  10,8 54 

3,9 19,5  6,9 34,5  10,9 54,5 

   7 35  11 55 

   7,1 35,5  11,1 55,5 

   7,2 36  11,2 56 

   7,3 36,5  11,3 56,5 

   7,4 37  11,4 57 

   7,5 37,5  11,5 57,5 

   7,6 38  11,6 58 

   7,7 38,5  11,7 58,5 

   7,8 39  11,8 59 

   7,9 39,5  11,9 59,5 

      12 60 

 


