
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Донченко Ольга Валеріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 295-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Яворовська Анастасія Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 295-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Андрєєва Вероніка Шахрамівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 295-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Барон Інна Григоріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 295-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Бєйлєкчи Степан Ігорович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 295-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Гуменюк Олександр Юрійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 295-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Сергутіна Таїсія Ігорівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 295-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Сидорова Анастасія Романівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 295-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Афанасьєв Олександр Віталійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 295-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Міловідов Максим Олегович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 295-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Магістр 
Формa навчання  денна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  з 27.08.2019 по 30.08.2019 ,  Факультет міжнародної економіки  
за адресою: м.Одеса, провул. Привокзальний, 2 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Гурш Вікторія Олегівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 295-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Затишняк Тетяна Олегівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 295-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Фіалка Олена Валеріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 295-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Бачур Віталій Володимирович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 295-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Шильберг Герман Валерійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 295-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Щербина Олександр Володимирович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 295-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Факультет міжнародної економіки 
найменування факультету 

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

                                                                        М.П. 

 


