
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Доценко Катерина Вікторівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 01.08.2019 № 244-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      071 Облік і оподаткування 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Перетятко Іван Ярославович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 01.08.2019 № 244-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      071 Облік і оподаткування 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Сєннікова Анастасія Артурівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 01.08.2019 № 244-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      071 Облік і оподаткування 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Безеде Владислав Петрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 01.08.2019 № 244-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Лукашевич Владислава Ігорівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 01.08.2019 № 244-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Маринова Альбіна Кирилівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 01.08.2019 № 244-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Мохд Міна Осман 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 01.08.2019 № 244-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Нечитайло Розалія  
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 01.08.2019 № 244-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Ретевич Ганна Віталіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 01.08.2019 № 244-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Бедрадін Данило Олександрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 01.08.2019 № 244-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Бойко Костянтин Вадимович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 01.08.2019 № 244-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Гук Георгій Васильович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 01.08.2019 № 244-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Зотя Валерія Андріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 01.08.2019 № 244-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Михальченко Олег Петрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 01.08.2019 № 244-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 


