
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Абдулкарім Ліда Басел 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Бабілов Сергій Миколайович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Бахтіярова Софія Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Брага Дмитро Іванович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Вербанов Владислав Олегович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Ворнік Аліна Василівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Гаранська Олена Ігорівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Голубєва Олександра Кирилівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Данько Вікторія Дмитрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Демиденко Анастасія Вадимівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Долженко Юлія Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Желяскова Тетяна Степанівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Іванова Єлизавета Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Кадацька Євгенія Костянтинівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Кашицина Катерина Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Кльован Богдан Олександрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Козельцева Марина Андріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Лашутіна Анастасія Юріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Лисенко Анастасія Кирилівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Любченко Ксенія Михайлівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Мазуренко Максим Олександрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Манжос Вікторія Олексіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Марчук Ірина Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Мезенцев Ігор Ігорович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Меліксетян Елла Едвардівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Мєшалкіна Катерина Вячеславівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Нгуєн Хань Хоанг Лінь  
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Негруль Анастасія Олексіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Овсянникова Валерія Максимівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Осадча Єлизавета Віталіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Паскарь Максим Олексійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Пастушенко Оксана Русланівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Пашута Діана Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Подлубна Юлія Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Познякова Анастасія Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Попов Даниїл Олександрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Потапов Ілля Юрійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Руденко Юлія Михайлівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Сенчак Владислав Іванович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Сосновська Надія Олегівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Сочієнков Ілля Миколайович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Толстоброва Олександра Андріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Трубникова Валерія Віталіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Ханжина Єва Олексіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Хомко Єлизавета Андріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Цвинтарна Ірина Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Янкова Регіна Федорівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Яровий Ярослав Олександрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Алексеєнко Софія Володимирівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Афтаєва Марта Максимівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Бондаренко Вікторія Вікторівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Борисевич Анастасія Володимирівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Вірінтіна Аліса Романівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Во Тху Тхао  
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Вшестенко Єлизавета Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Герасимов Вадим Костянтинович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Герштман Таль  
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Гудь Олександра Юріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Іванова Яна Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Іщук Дар`я Андріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Калмакан Анастасія Віталіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Кардаєв Віталій Костянтинович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Кертичак Юлія Юріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Лисенко Діана Олексіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Лунгу Дарія Геннадіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Марченко Карина Юріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Маслова Надія Андріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Місакян Вікторія Тігранівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Міхова Олена Костянтинівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Островська Альона Богданівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Прохоренко Іван Юрійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Резніченко Аліна Георгіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Середа Владислав Сергійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Співак Анна Дмитрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Тарасенко Юлія Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Урсу Владислав Володимирович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Чередніченко Данило Вікторович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Швидка Ольга Володимирівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Шульгіна Дар`я Ігорівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Шушарєва Анастасія Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Бас Єлизавета Андріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Божевська Дарина Вадимівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Бондар Вікторія Ігорівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Братінов Дмитро Олександрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Буруков Іван Георгійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Валіцький Денис Костянтинович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Вискребець Валерія Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Висоцька Юлія Валеріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Гаврилова Яна Романівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Голубенко Юлія Василівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Гулаєнко Валерія Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Демидюк Олена Володимирівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Колосова Анастасія Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Левенець Юлія Юріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Ліптуга Микита Іванович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Лозінська Тетяна Ігорівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Лучанінова Вікторія Олегівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Невейкін Владислав Павлович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Орлова Любов Олегівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Паламарчук Вероніка Володимирівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Притула Катерина Віталіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Прокопенко Анастасія Федірівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Сафіулліна Аліна Маратівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Стовбун Анна Павлівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Стойкова Владислава Іванівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Терзі Анастасія Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Теслюк Дарія Федорівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Тиркіла Валерія Аркадіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Фам Тхі Тху Фионг  
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Чайка Діана Віталіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Щербатюк Дар`я Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Якімова Тетяна Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Яценко Андрій Євгенович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Алупой Олександра Іванівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      292 Міжнародні економічні відносини 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Бабанська Софія В`ячеславівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      292 Міжнародні економічні відносини 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Балан Олена Михайлівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      292 Міжнародні економічні відносини 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Білокоз Тимофій Тимофійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      292 Міжнародні економічні відносини 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Бойко Надія Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      292 Міжнародні економічні відносини 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Гайдаржі Анна Андріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      292 Міжнародні економічні відносини 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Глуховська Надія Миколаївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      292 Міжнародні економічні відносини 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Значенко Вероніка Юріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      292 Міжнародні економічні відносини 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Костюк Аліна Іванівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      292 Міжнародні економічні відносини 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Кузьміна Анастасія Русланівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      292 Міжнародні економічні відносини 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Левандовська Вікторія Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      292 Міжнародні економічні відносини 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Ліжанкова Орина Віталіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      292 Міжнародні економічні відносини 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Майдуков Євген Сергійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      292 Міжнародні економічні відносини 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Овєрін Владислав Сергійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      292 Міжнародні економічні відносини 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Ройтенко Вікторія Юріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      292 Міжнародні економічні відносини 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Скрипка Анна Олексіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      292 Міжнародні економічні відносини 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Стаматова Олена Михайлівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 265-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      292 Міжнародні економічні відносини 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 
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Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      292 Міжнародні економічні відносини 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 
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Спеціальність      292 Міжнародні економічні відносини 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
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за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
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за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
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