
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Левченко Юлія Михайлівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Мороз Анастасія Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Рибак В`ячеслав Аркадійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Франчук Тетяна Володимирівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Арцибашева Орина Ігорівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Гончар Крістіна Вадимівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Козак Мирослава Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Куракулова Олена Віталіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Лужинська Катерина Андріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Пірхал Ірина Ігорівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Чорна Ангеліна Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Волос Дар`я Юріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Сочинська Юлія Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Тарутіна Олександра Олегівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Василькова Софія Юріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Катренко Анастасія Віталіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Кузьмічова Катерина Антонівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Стойка Христина Іванівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Фроленкова Марія Олексіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Городниченко Ірина Павлівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Гуц Юлія Олегівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Княжковська Ганна Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Ладан Юлія Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Сахошко Юлія Павлівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Шувера Олеся Олексіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Бендяк Анна Віталіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Біла Олександра Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Кузнєцов Юрій Ігорович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Семещенко Катерина Михайлівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Черкез Алла Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 275-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 


