
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Львівський  національний  університет  імені  Івана  Франка 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ЛЬВІВ

(населений пункт)

від «17» серпня 2021 року №2025

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Львівський національний університет імені 
Івана Франка у 2021 році та рішення приймальної комісії від «17» серпня 2021 
року, протокол №20,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 арк.

Ректор Володимир МЕЛЬНИК
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний 
університет імені Івана 

Франка
Додаток до наказу від «17»  серпня 2021 року 

№ 2025

101 Екологія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10102930 870006

Грицків Ростислав Євгенійович 51356433 BK 08.07.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0218704; 2021р. 
- 0374687; 
2021р. - 
0374687

Комп'ютерні 
технології в екології 
та управління 
якістю довкілля

144,534

2 9652088 870006

Козінін Микита Євгенійович 52593148 PB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0233674; 2021р. 
- 0233674; 
2021р. - 
0233674

Комп'ютерні 
технології в екології 
та управління 
якістю довкілля

128,622
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний 
університет імені Івана 

Франка
Додаток до наказу від «17»  серпня 2021 року 

№ 2025

103 Науки про Землю Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9524693 846228

Бесараб Максим Миколайович 52652679 XM 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0223321; 2021р. 
- 0223321; 
2021р. - 
0223321

Геологія. 
Комп'ютерні 
технології в науках 
про Землю

149,940

2 9202444 846228

Ірчак Михайло Юрійович 52713508 BK 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0360008; 2021р. 
- 0360008; 
2021р. - 
0360008

Геологія. 
Комп'ютерні 
технології в науках 
про Землю

145,448

2



3 10079428 846228

Манько Любомир Ігорович 52706771 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0361117; 2021р. 
- 0361117; 
2021р. - 
0361117

Геологія. 
Комп'ютерні 
технології в науках 
про Землю

156,060

4 8947824 846228

Чергавий Богдан Васильович 52710311 BK 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0362582; 2021р. 
- 0362582; 
2021р. - 
0362582

Геологія. 
Комп'ютерні 
технології в науках 
про Землю

151,898

3


