
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 «15» серпня 2019 року №293-Ос

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Одеський національний економічний 
університет у 2019 році та рішення приймальної комісії від «15» серпня 2019 року, 
протокол №31,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 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 «15»  серпня 2019 року 
№ 293-Ос

071 Облік і оподаткування Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6142902 Винярська Марія Анатоліївна 182044 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Аналіз бізнес-процесів 
у підприємництві, 
Міжнародний облік, 
аналіз і оподаткування, 
Облік, аудит і 
оподаткування 
підприємницької 
діяльності

232,854

6144744 Корж Вероніка Юріївна 182069 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Аналіз бізнес-процесів 
у підприємництві, 
Міжнародний облік, 
аналіз і оподаткування, 
Облік, аудит і 
оподаткування 
підприємницької 
діяльності

265,628

1



6369246 Лазар Ольга Михайлівна 182058 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Аналіз бізнес-процесів 
у підприємництві, 
Міжнародний облік, 
аналіз і оподаткування, 
Облік, аудит і 
оподаткування 
підприємницької 
діяльності

274,834

6160778 Харченко Дарія Вадимівна 182151 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Аналіз бізнес-процесів 
у підприємництві, 
Міжнародний облік, 
аналіз і оподаткування, 
Облік, аудит і 
оподаткування 
підприємницької 
діяльності

231,898

6147461 Шеременко Максим Анатолійович 182141 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Аналіз бізнес-процесів 
у підприємництві, 
Міжнародний облік, 
аналіз і оподаткування, 
Облік, аудит і 
оподаткування 
підприємницької 
діяльності

265,68

2


