
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Бігунович Анастасія Володимирівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Герасімова Яна Михайлівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Громко Дмитро Олександрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Гуменко Катерина Максимівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Кім Артем Андрійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Ковиліна Анастасія Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Михальченко Денис Миколайович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Попандопуло Дмитро Васильович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Свирид Катерина Ігорівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Сливка Валентин Сергійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Цигипа Валерія Юріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Шовковенко Ірина Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Щука Валентина  
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Юрлов Владислав Ігорович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Абрамов Михайло Нісонович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Александрова Валерія Дмитрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Артеменко Анастасія Андріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Власюк Карина Валентинівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Гудима Олеся Анатоліївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Джапарідзе Давид Роландійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Єргієва Іванна Дмитрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Жарик Олександр Сергійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Жарких Вікторія Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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 Сергій Миколайович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Крюков Микола Миколайович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Кузовенков Борис Олександрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Максимова Юлія Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Москаленко Ольга Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Ніков Ярослав Вікторович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Олексюк Марина Вячеславівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Пантюх Анастасія Олегівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Пушина Ірина Юріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Тофан Владислав Андрійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Хозієв Лоліта  
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Червона Ірина Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Черногоров Георгій Ігорович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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)   Шмуклеровський Євгеній Олегович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 294-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. 

 


