
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Бершадський Олександр Володимирович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 06.08.2019 № 254-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  2  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
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)   Овчиннікова Крістіна Володимирівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 06.08.2019 № 254-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  2  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
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)   Желінський Артем Сергійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 06.08.2019 № 254-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  2  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
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)   Сполович Сергій Вадимович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 06.08.2019 № 254-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  2  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
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)   Курносенко Павло Сергійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 06.08.2019 № 254-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  2  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      292 Міжнародні економічні відносини 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
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)   Магеровський Ігор Станіславович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 06.08.2019 № 254-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  2  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      292 Міжнародні економічні відносини 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
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)   Приходько Анастасія Петрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 06.08.2019 № 254-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  2  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      292 Міжнародні економічні відносини 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
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. 

 


