
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.1
Одеський національний економічний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ОДЕСА

(населений пункт)

від «07» серпня 2018 року №320-Ос

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Одеський національний економічний 
університет у 2018 році та рішення приймальної комісії від «07» серпня 2018 року, 
протокол №25,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу заочної форми навчання 
за спеціальностями за державним (регіональним) замовленням згідно з додатком.
      Додаток: на 5 арк.

Ректор Звєряков М.І.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.
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Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Одеський національний 
економічний університет

Додаток до наказу від «07»  серпня 2018 року 
№ 320-Ос

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4399210 Андрузська Катерина Олегівна 50049272 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0208924 Облік і аудит 137,802

5053665 Боч-Грінберг Вероніка Вікторівна 49430664 KC 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0287399 Облік і аудит 144,534

4652327 Гараєв Анар Гуммет-ОГЛИ 50049472 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0285688 Облік і аудит 157,794

5023599 Ільясов Алім Акмалевіч 50624026 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0096263 Облік і аудит 137,496

4969279 Шелест Марина Григорівна 49373421 CK 27.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0000565; 0162294 Облік і аудит 138,312

4242135 Шутова Дар`я Григорівна 50055261 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0050891 Облік і аудит 162,078
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072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 

замовленням

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4746417 Довганич Неля Василівна 50051941 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0289499 Банківська справа, 
Фінанси, фінансовий 
менеджмент та 
страхування

177,786

4656405 Коробка Роман Олександрович 42573129 AH 25.05.2012 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Банківська справа, 
Фінанси, фінансовий 
менеджмент та 
страхування

136,884

5016406 Кравченко Анна Вікторівна 50073352 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0201911 Банківська справа, 
Фінанси, фінансовий 
менеджмент та 
страхування

132,498

4197483 Любимова Оксана Анатоліївна 21571582 CK 21.06.2003 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0334836 Банківська справа, 
Фінанси, фінансовий 
менеджмент та 
страхування

160,854

4320876 Марущак Ганна Володимирівна 50058550 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0198038 Банківська справа, 
Фінанси, фінансовий 
менеджмент та 
страхування

137,088



4560615 Соловйов Владислав Ігорович 50623122 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0276084 Банківська справа, 
Фінанси, фінансовий 
менеджмент та 
страхування

142,29
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076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 

замовленням

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4909537 Дєєв Олексій Валерійович 48051062 XE 31.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0312837 Економіка 
підприємства та 
організація 
підприємницької 
діяльності, Економіка 
та планування бізнесу

146,37

3878408 Длінна Поліна Павлівна 50074637 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0319087 Економіка 
підприємства та 
організація 
підприємницької 
діяльності, Економіка 
та планування бізнесу

156,468

4659826 Сандул Олександр Олегович 44473852 CK 01.06.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Економіка 
підприємства та 
організація 
підприємницької 
діяльності, Економіка 
та планування бізнесу

137,598



4405403 Сікора Валерія Дмитрівна 50058007 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0024554 Економіка 
підприємства та 
організація 
підприємницької 
діяльності, Економіка 
та планування бізнесу

166,77

4508345 Смольська Вікторія Костянтинівна 50054957 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0337958 Економіка 
підприємства та 
організація 
підприємницької 
діяльності, Економіка 
та планування бізнесу

181,458

4989120 Чапкін Олександр Олександрович 48722610 CK 29.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0090893; 0308042 Економіка 
підприємства та 
організація 
підприємницької 
діяльності, Економіка 
та планування бізнесу

157,08


