
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Бахишева Натаван Вагіфівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 296-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 
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)   Бічковська Олександра Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 296-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 
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)   Васильєва Вікторія Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 296-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 
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)   Гогулінський Володимир Володимирович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 296-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 
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)   Граждан Валерія Вячеславівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 296-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 
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)   Грек Олеся Вікторівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 296-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 
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)   Дімідів Євген Максимович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 296-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 
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)   Капсамун Сергій Юрійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 296-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 
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)   Кожин Дмитро Олександрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 296-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 
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)   Колосовський Іван Миколайович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 296-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 
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)   Кравцова Дарина Миколаївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 296-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 
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)   Крапівной Микита Юрійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 296-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 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Кушнір Аліна Олексіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 296-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 
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)   Литянська Юлія Вікторівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 296-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 
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)   Мутичко Юлія Вікторівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 296-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 
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)   Носаль Максим Олександрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 296-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 
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)   Олійникова Тетяна Олексіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 296-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 
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)   Пахомов Віктор Сергійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 296-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 
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)   Синя Анастасія Григорівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 296-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 
Примітка. 
Іногороднім, які вступили на денну форму навчання, до прибуття до вищого навчального закладу 
необхідно зробити відмітку в паспорті про вибуття з постійного місця проживання. Призовники та 
військовозобов’язані повинні мати при собі документ з відміткою районного військового комісаріату 
про зняття з обліку. 
Студенти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з вищого навчального закладу. 
 
Відповідальний секретар                        _____________________                    С.В. Ляліков  
                                                                                                                (підпис) 

                                                                        М.П. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Черкез Дмитро Сергійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 15.08.2019 № 296-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 
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. 

 


