
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Одеський національний економічний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ОДЕСА

(населений пункт)

від «01» серпня 2019 року №244-Ос

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Одеський національний економічний 
університет у 2019 році та рішення приймальної комісії від «01» серпня 2019 року, 
протокол №23,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 арк.

Ректор Звєряков М.І.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Одеський національний 
економічний університет

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 244-Ос

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5919918 Доценко Катерина Вікторівна 50049031 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0102466 Облік і аудит 151,164

6635507 Перетятко Іван Ярославович 51188160 BK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0086743 Облік і аудит 168,708

6238317 Сєннікова Анастасія Артурівна 50817847 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0044238 Облік і аудит 163,71
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Одеський національний 
економічний університет

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 244-Ос

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6187614 Безеде Владислав Петрович 51323836 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0140847 Міжнародний 
банківський бізнес, 
Фінанси, фінансовий 
менеджмент та 
страхування

179,316

6519237 Лукашевич Владислава Ігорівна 49925270 CK 27.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0232538; 0354596 Міжнародний 
банківський бізнес, 
Фінанси, фінансовий 
менеджмент та 
страхування

178,398

5962758 Маринова Альбіна Кирилівна 51324333 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0278601 Міжнародний 
банківський бізнес, 
Фінанси, фінансовий 
менеджмент та 
страхування

184,518

2



6265984 Мохд Міна Осман 51323644 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0138482 Міжнародний 
банківський бізнес, 
Фінанси, фінансовий 
менеджмент та 
страхування

185,64

5922429 Нечитайло Розалія 51324263 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0315670 Міжнародний 
банківський бізнес, 
Фінанси, фінансовий 
менеджмент та 
страхування

197,166

5420560 Ретевич Ганна Віталіївна 51145279 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0303891 Міжнародний 
банківський бізнес, 
Фінанси, фінансовий 
менеджмент та 
страхування

154,122
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Одеський національний 
економічний університет

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 244-Ос

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5594096 Бедрадін Данило Олександрович 50817990 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0086205 Економіка 
підприємства та 
організація 
підприємницької 
діяльності, Економіка 
та планування бізнесу

151,776

6528729 Бойко Костянтин Вадимович 50791496 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0208818 Економіка 
підприємства та 
організація 
підприємницької 
діяльності, Економіка 
та планування бізнесу

178,116

6537183 Гук Георгій Васильович 50058471 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0079300 Економіка 
підприємства та 
організація 
підприємницької 
діяльності, Економіка 
та планування бізнесу

160,344

4



6691936 Зотя Валерія Андріївна 49367294 CK 27.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0103640; 0229701 Економіка 
підприємства та 
організація 
підприємницької 
діяльності, Економіка 
та планування бізнесу

168,81

6385687 Михальченко Олег Петрович 50820546 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0311417 Економіка 
підприємства та 
організація 
підприємницької 
діяльності, Економіка 
та планування бізнесу

155,142
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