
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Андрєєва Надія Русланівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Андріянова Ганна Дмитрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Бандюк Галина Романівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Батенєва Олександра Олегівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Білоус Єлизавета Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Богданович Анастасія Миколаївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Вдовиченко Микита Олегович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Вішневська Олександра Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Георгієва Ніка Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Геркогло Катерина Денисівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Горгадзе Сергій  
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Деревянченко Тетяна Миколаївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Добронецька Ольга Вадимівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Довбиш Юлія Всеволодівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Єфремов Тимур Андрійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Загубелюк Марія Вікторівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Ільчак Олена Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Іщенко Ілона Юліївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Карп Дар`я Миколаївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Кіріченко Владислав Германович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Коваленко Ірина Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Ковальчук Ніка Олексіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Корецька Анастасія Андріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Корицька Карина Володимирівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Красій Ольга Олегівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Кречмаровський Владислав Віталійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Крошкіна Діана Ігорівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Куцин Данило Михайлович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів 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 Дмитро Андрійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Ліпська Діана Юріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Манукян Мелсіда Мгерівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Мігель Світлана Максимівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Мутель Анастасія Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Невмержицький Микита Янович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Ніколаєнко Лілія Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Орел Ірина Олегівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Пархоменко Нікіта Дмитрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Подвальний Данііл Станіславович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Поліда Валерія Геннадіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Проценко Варвара Вадимівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Саприкіна Анна Андріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Сарєва Ольга Григорівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Сауленко Ганна Віталіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Сержант Станіслав Вадимович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Топор Діана В`ячеславівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Триполко Катерина Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Тюменцева Катерина Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Федорова Анна Юріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Чепразова Діана Іванівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Шатога Максим Володимирович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Шмельов Кирило Олександрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Штефуряк Василь Сільвестрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 07.08.2019 № 266-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 


