
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Барілець Павло Сергійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Калініченко Тетяна Ігорівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Поліщук Володимир Олегович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Слюсар Дар`я Вікторівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Данг В`єт Тунг  
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Долженко Ганна Миколаївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Коломацька Дар`я Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Левкович Інна Григорівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Мельник Вікторія Олегівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Арнаутова Валерія Валеріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Балахніна Анастасія Олегівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Біда Анастасія Віталіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Будницька Анастасія Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Веліксар Єлизавета Валеріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Гербиш Валентина Геннадіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Дегтяренко Віталій Олександрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Зав`ялова Єлісавета Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Запорожець Катерина Миколаївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Здоровець Карина Валеріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Зюзіна Дар`я Валентинівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Колібабчук Ольга Борисівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Кушнір Діана Федорівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Малишко Анастасія Валеріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Малишко Анна Валеріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Монастирліу Юлія Іллівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Музика Максим Олександрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Настенко Дар`я Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Осадчий Максим Леонідович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Сулима Ірина Миколаївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Трипольський Кирило Вікторович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Удич Дмитро Юрійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Федоренко Надія Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Царьов Олександр Сергійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Цибулько Анна Миколаївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 274-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет економіки та управління підприємництвом 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет економіки та управління 
підприємництвом  
за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 8, кімн.301 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 
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