
Додатковий договір № __ 

до Договору про навчання у закладі вищої освіти 

№________ від ___________ 

 

м. Дубляни                                                                                                                               __.__.202_ 

 

Львівський національний університет природокористування, державної форми власності в особі 

ректора Снітинського Володимира Васильовича, який діє на підставі Cтатуту (далі – заклад), з 

однієї сторони  

вступник __________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

(далі - вступник) та/або законний представник* _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

(далі - законний представник), з іншої сторони (далі - сторони), враховуючи, що закладом 

15.02.2022 було проведено державну реєстрації зміни найменування та адреси місцезнаходження в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а 

саме Львівський національний аграрний університет іменується як Львівський національний університет 

природокористування і знаходиться за адресою: 80381, вул. В. Великого, 1, м. Дубляни, Львівський 

район, Львівська область, з метою уникнення розбіжностей та засвідчуючи, що зміна назви та адреси 

місцезнаходження закладу не впливає на чинність та не змінює умов Договору, Сторони уклали 

Додатковий договір (далі - Додатковий договір) до Договору про навчання у закладі вищої освіти 

№_________ від __.__.____ (далі - Договір) про наступне: 

1. Додатковим договором Сторони підтверджують, що зміна найменування закладу та адреси 

місцезнаходження жодним чином не впливає на права та обов’язки Сторін по Договору, усі права та 

обов’язки Сторін, які виникли і були чинними для кожної Сторони до зміни найменування та адреси 

місцезнаходження, залишаються чинними та діючими для Сторін. 

2. В  тексті додатків до Договору, а також в тексті документів, які складаються на 

підтвердження/виконання Договору (включаючи але не обмежуючись первинними бухгалтерськими 

документами), Сторони будуть вживати найменування закладу – Львівський національний університет 

природокористування та адресу місцезнаходження: 80381, вул. В. Великого, 1, м. Дубляни, Львівський 

район, Львівська область. 

3. Всі інші умови Договору, не змінені Додатковим договором, залишаються чинними у 

попередній редакції і Сторони підтверджують їх обов’язковість щодо себе. 

4. Додатковий договір з моменту набрання ним чинності є невід’ємною частиною Договору. 

5. Додатковий договір складено українською мовою на одній сторінці, у двох автентичних 

примірниках - по одному для кожної із Сторін. 

6. Додатковий договір набирає чинності __.__.202__ та закінчує свою дію в момент закінчення дії 

Договору. 

 

7. Реквізити сторін 

1. Відомості про заклад: 

повне найменування: Львівський національний університет природокористування; 

місцезнаходження:  вул. В.Великого, 1, м.Дубляни, Львівський район, Львівська область, 80381; 

код згідно з ЄДРПОУ: 00493735; 

засоби зв’язку: 

- номери телефонів: (032) 224-23-35; 

- адреса електронної пошти: rectorat@lnau.edu.ua; 

прізвище, ім’я та по батькові керівника закладу: Снітинський Володимир Васильович; 

поточний рахунок: UA418201720313251001201000052, в ДКСУ м.Києва. 

код банку: 820172. 
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2. Відомості про вступника: 

прізвище, ім’я та по батькові ____________________________________________; 

серія (за наявності), номер паспорта громадянина України, ким і коли  

виданий __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

місце проживання (реєстрації) ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________________; 

номер телефону _______________________________________________________. 

 

3. Відомості про законного представника: 

прізвище, ім’я та по батькові ____________________________________________; 

серія (за наявності), номер паспорта громадянина України, ким і коли  

виданий __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

місце проживання (реєстрації) __________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________________; 

номер телефону _______________________________________________________. 

 

 

 

Заклад  Вступник 

  
____________ 

(підпис) 

____________________________ 

(ім’я, прізвище керівника або 

уповноваженої особи) 

____________ 

(підпис) 

_______________________ 

(ім’я, прізвище) 

    

 Законний представник 

  

 ____________ 

(підпис) 

_______________________ 

(ім’я, прізвище) 

 


