
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Одеський національний економічний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ОДЕСА

(населений пункт)

від «06» серпня 2019 року №252-Ос

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Одеський національний економічний 
університет у 2019 році та рішення приймальної комісії від «06» серпня 2019 року, 
протокол №25,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 арк.

Ректор Звєряков М.І.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
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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 «06»  серпня 2019 року 
№ 252-Ос

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5561809 Волкова Ольга Віталіївна 50820635 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0311798 Міжнародний 
банківський бізнес, 
Міжнародні фінансові 
ринки, Податкова та 
митна справа, 
Фінанси, фінансовий 
менеджмент та 
страхування

126,276

5788392 Городнича Дар`я Сергіївна 50724996 AP 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0024534 Міжнародний 
банківський бізнес, 
Міжнародні фінансові 
ринки, Податкова та 
митна справа, 
Фінанси, фінансовий 
менеджмент та 
страхування

133,008

1



6151768 Заінчковська Анастасія Олегівна 50827234 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0148397 Міжнародний 
банківський бізнес, 
Міжнародні фінансові 
ринки, Податкова та 
митна справа, 
Фінанси, фінансовий 
менеджмент та 
страхування

166,362

5421415 Іванова Анастасія Ярославівна 50824397 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0131575 Міжнародний 
банківський бізнес, 
Міжнародні фінансові 
ринки, Податкова та 
митна справа, 
Фінанси, фінансовий 
менеджмент та 
страхування

149,226

6164626 Кіссе Лілія Олегівна 50833436 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0119957 Міжнародний 
банківський бізнес, 
Міжнародні фінансові 
ринки, Податкова та 
митна справа, 
Фінанси, фінансовий 
менеджмент та 
страхування

146,982

6466501 Коломійченко Тетяна Андріївна 50702191 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0213565 Міжнародний 
банківський бізнес, 
Міжнародні фінансові 
ринки, Податкова та 
митна справа, 
Фінанси, фінансовий 
менеджмент та 
страхування

111,011

5586378 Пузанова Адріана Юріївна 50812799 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0111219 Міжнародний 
банківський бізнес, 
Міжнародні фінансові 
ринки, Податкова та 
митна справа, 
Фінанси, фінансовий 
менеджмент та 
страхування

124,644
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6028395 Савчук Катерина Романівна 51267111 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0174133 Міжнародний 
банківський бізнес, 
Міжнародні фінансові 
ринки, Податкова та 
митна справа, 
Фінанси, фінансовий 
менеджмент та 
страхування

145,146
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