
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Асаула Катерина Ігорівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Багрянцева Тетяна Віталіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Бойченко Катерина Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Волохова Юлія Владиславівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Гладілка Дмитро Геннадійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Горбенко Валерія Андріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Дормідонтова Дар`я Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Загорій Ернест Геннадійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Заяць Едуард Леонідович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Іванов Ілля Олегович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Ізбаш Богдан Вячеславович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Ісайко Ксенія Юріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Койчева Діана Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Маєвська Єлизавета Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Малишева Софія Вячеславівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Маринов Дмитро Михайлович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Марущак Ірина Анатоліївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Мачука Валентина Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Моісеєв Вячеслав Вадимович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Молдован Олександр Сергійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Мороховський Максим Вадимович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Неїжпапа Леонід Олексійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Ніколаєва Катерина Валеріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Півторак Владислав Олегович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Примаченко Костянтин Олександрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Пяникова Анастасія Юріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Рибачок Оксана Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Самокіш Владислав Віталійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Смирнова Анастасія Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Струк Данило Олександрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Суворова Наталя Олегівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Туманова Анна Ігорівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Ходорозя Єлизавета Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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)   Черниш Катерина Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 11.08.2019 № 276-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет фінансів та банківської справи 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет фінансів та банківської 
справи  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, 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 
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