
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Аветисян Жанна Арутюновна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      071 Облік і оподаткування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Березовська Ольга Русланівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      071 Облік і оподаткування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Бондарь Ольга Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      071 Облік і оподаткування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Гайдаєнко Максим Анатолійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      071 Облік і оподаткування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Гонгало Олександра Олегівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      071 Облік і оподаткування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Гуткан Анжеліка Іванівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      071 Облік і оподаткування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Євчук Наталія Андріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      071 Облік і оподаткування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Зачепа Яна Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      071 Облік і оподаткування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Каба Айсата Маргарита  
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      071 Облік і оподаткування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Канюченко Марина Вікторівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      071 Облік і оподаткування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Кіор Анна Іванівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      071 Облік і оподаткування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Ковальова Діана Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      071 Облік і оподаткування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Котига Тетяна Володимирівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      071 Облік і оподаткування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Коцюбська Ольга Володимирівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      071 Облік і оподаткування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Малога Ольга Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      071 Облік і оподаткування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Мартинова Тетяна Леонідівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      071 Облік і оподаткування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Міогло Олена Георгіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      071 Облік і оподаткування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Павличенко Дар`я Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      071 Облік і оподаткування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Шуліка Олександра Іванівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      071 Облік і оподаткування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Юдкіна Анастасія Віталіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      071 Облік і оподаткування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Юфрос Людмила Олегівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      071 Облік і оподаткування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Агапченко Ксенія Андріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Березорудський Андрій Миколайович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів 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 Влада Сергїївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Воскобойнік Ірина Ігорівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Гаращенко Олександра Віталіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Дарій Анжеліка Михайлівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Кожем`якіна Олександра Ігорівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Кравченко Вікторія Костянтинівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Мотишена Владислава В`ячеславівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Низькохат Олександр Володимирович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Никитюк Катерина Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 273-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Обліково-економічний факультет 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Обліково-економічний факультет  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, кімн.210 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 


