
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Бабенко Сергій Юрійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Бондаренко Аліна Михайлівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Бурлаченко Катерина Віталіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Гаврилюк Ганна Євгенівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Глянцев Георгій Олексійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Доброва Вікторія Миколаївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Драчинська Каріна Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Друмова Юлія Анатоліївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Жук Андрій Олександрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Іванова Ірина Вікторівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Ісаєв Самір Ромазанович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Калайда Олександр Сергійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Карайван Вадим Дмитрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Колеснікова Вікторія Геннадіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Кузьменко Лілія Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Нуріазданов Тимур Денисович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Олійник Тетяна Володимирівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Осадча Діана Андріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Пачина Єлизавета Романівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Пруденко Анастасія Андріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Пшеченко Марія Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Ротарь Марина Віталіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Сидорова Анастасія Василівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Тріль Микита Сергійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Унтілова Віта Владиславівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Філіпов Кирило Робертович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Фостенко Злата Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Чернишов Микита Ігорович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Шпілінова Євгенія  
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Шумейко Ганна Андріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Горобцова Олена Юріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      053 Психологія 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Гребеннікова Юлія Юріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      053 Психологія 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Дубровіна Дарія Андріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      053 Психологія 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Жук Анна Миколаївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      053 Психологія 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Жуковська Дар`я Володимирівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      053 Психологія 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Кайхер Івета Ігорівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      053 Психологія 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Климчук Богдана Віталіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      053 Психологія 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Корженко Вікторія Олегівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      053 Психологія 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Кузьменко Олександра Миколаївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      053 Психологія 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Медяник Вікторія Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      053 Психологія 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Мозер Ернест Олександрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      053 Психологія 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Олєйнік Олеся Ігорівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      053 Психологія 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Султан Анастасія Анатоліївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      053 Психологія 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Шестопалов Микита Віталійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      053 Психологія 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Яланжи Руслана Русланівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      053 Психологія 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Бабчук Денис Віталійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Березовська Аліна Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Березовська Олена Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Білокопитова Вікторія Вікторівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Бондаренко Юрій Анатолійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Брагіна Анастасія Олегівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Брагінська Анастасія Іванівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Бурковська Альбіна Євгенівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Бурназаки Христина Анатоліївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Вадатурський Владислав Вікторович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Влаєв Дмитро Олегович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Войтова Дарія Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Гайчева Вікторія Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Георгієва Карина Русланівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Гончарук Людмила Романівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Гросу Діана Романівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Гуцало Аліна Віталіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Добинда Іван Іванович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Довгаль Юлія Дмитрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Дяченко Олексій Олександрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Замкова Ольга Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Збиковська Наталія Олексіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Івасенко Дар`я Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Іовова Юлія Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Князян Григорій Артурович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Колбасюк Ілона Дмитрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Комарцов Олександр Дмитрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Кравчук Крістіна Денисівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Лисенко Вікторія Олексіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Лозовська Анастасія Русланівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Лютинська Єлизавета Андріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Малий Данило Романович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Мануша Олег Васильович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Нирян Андрій Вікторович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Орленко Марія Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Павлова Тетяна Ярославівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Пахненко Вікторія Іванівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Паширова Владлена Володимирівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Поліщук Ангеліна Андріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Протас Аліна Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Прохорець Катерина Ігорівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Свистельникова Євгенія Денисівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Сулаков Іван Анатолійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Тіханська Анастасія Станіславівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Тодоров Олег Сергійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Флакей Олена Костянтинівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Чернюгова Єлизавета Станіславівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Чигирина Марія Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Шумивода Дмитро Сергійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Щирба Станіслав Петрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Юхимець Євгенія Євгенівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Яценко Владислава Олегівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Апостол Аліна Михайлівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Баранова Євгенія Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Близнюк Володимир Сергійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Богаченко Олександра Іванівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Болотов Владислав Сергійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Вазніна Марія Ігорівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Веремчук Ольга Леонідівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Гвоздьова Ольга Миколаївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Глєбов Олексій Володимирович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Гуменюк Володимир Андрійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Гурська Ірина Олегівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Даценко Катерина Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Денисова Каріна Віталіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Дроботун Анастасія Юріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Євдокімов Андрій Дмитрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Єргієв Іван Олексійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Железняк Анастасія Євгенівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Іванченко Євгеній Ігорович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Капука Єва Євгенівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Кищенко Олександра Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Клімова Анастасія Михайлівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Кобчіков Даніїл Дмитрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Козлов Федір Олександрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Кравченко Валерія Миколаївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Круглик Вікторія Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Лапченко Павло Юрійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Логвиненко Сергій Олександрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Мандажи Наталія Михайлівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Марченко Марія Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Мокан Любов Михайлівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Мошчич Ольга Віталіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Муляр Данило Володимирович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Муту Аміна Петрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Настасюк Максим Вадимович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Нгуєн Дай Зионг  
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Нейкова Лілія Іванівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Осіпов Леонід Олексійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Павліва Вікторія Анатоліївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Панаітов Єгор Андрійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Печура Єва Олегівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Понуріна Людмила Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Посухова Анна Віталіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Прокопенко Дмитро Сергійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Протас Богдан Сергійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Пустовойтенко Нікіта Сергійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Пушкарьова Катерина Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Пшеченко Анастасія Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Ревенко Владислав Анатолійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Репін Олександр Олександрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Салапура Арсеній Тимурович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Семіусова Дівія Віталіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Сідлецька Олександра Ігорівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Сілін Нікіта Саввович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Слепньова Маріоніла Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Тарасюк Каріна Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Тимошенко Ілля Романович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Тропанець Максим Юрійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Хоменко Олексій Олексійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Цибулько Марія Миколаївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Чабан Владислав Сергійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Челядінова Ніколь Анатоліївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Швайка Вікторія Романівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Шмідт Аріна Костянтинівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Шулікін Дмитро Ніколайович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Шумейко Влада Миколаївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Шухін Олексій Юрійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Янікова Тетяна Юріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Яцушко Валерія Олегівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Яцюк Анастасія Дмитрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Караван Владіслав Сергійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      281 Публічне управління та адміністрування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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)   Муляр Діана Романівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 264-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      281 Публічне управління та адміністрування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
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 
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