
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Бикова Ольга Олексіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Капінос Валерія Віталіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Косяк Ірина Андріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Пятковська Світлана Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Руденко Анастасія Олегівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Чернова Ганна Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Чміль Андрій Дмитрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Юрченко Сергій Костянтинович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      051 Економіка 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Балюк Наталія Вадимівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      053 Психологія 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Кириченко Марина Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      053 Психологія 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Куліковська Олександра Вячеславівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      053 Психологія 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Шатохіна Ганна Петрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      053 Психологія 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Долгополов Владислав Васильович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      071 Облік і оподаткування 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Хайміна Євгенія Володимирівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      071 Облік і оподаткування 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Арутюнян Валерія Артурівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Мартинюк Сергій Юрійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Аракелян Герасим Геворгович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Бєйлєкчи Юлія Олександрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Вітюк Данило Сергійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Гончарова Єлизавета Павлівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Дубінець Вікторія Володимирівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Ковальчук Діана Василівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Марущенко Катерина Юріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Морозов Микола Андрійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Пєнова Яна Петрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Радченко Валерія Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Сидоренко Сергій Олександрович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Фенько Валерія Іванівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Фомічева Ксенія Юріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      073 Менеджмент 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Горбатенко Дар`я Павлівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      075 Маркетинг 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Анварі Сяваш Бабракович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Кєркєснєр Віктор Юрійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Кічук Дар`я Дмитрівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Костанян Карен Матевосович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Спринчак Ольга Борисівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Щавінська Софія Миколаївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Мохд Шогла Осман 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Тимофєєнко Богдан Сергійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Хорунжий Владислав Вячеславович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Гуцан Сніжана Володимирівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Дацюк Орина Вадимівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Митрофанова Богдана Юріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Носова Ганна Андріївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Яницька Анастасія Миколаївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      241 Готельно-ресторанна справа 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Брагару Валерія Володимирівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Говорова Марія Миколаївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Голубєв Юрій Сергійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Кучева Катерина Сергіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Скрипник Тетяна Віталіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Таха Владислав Маріо 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Ткач Ірина Олегівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Тосунова Римма Віталіївна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Шепта Діана Вікторівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      242 Туризм 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.19 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-73 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Рімаренко Микита Сергійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      281 Публічне управління та адміністрування 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.20 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-74 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Капатура Андрій Юрійович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      292 Міжнародні економічні відносини 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.20 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-74 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Пішта Вікторія Ернестівна 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      292 Міжнародні економічні відносини 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.20 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-74 
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. 

     М.П. 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Шановний(а)   Сляднєв Данило Ігорович 
 
Приймальна комісія повідомляє, що наказом від 08.08.2019 № 267-Ос 
Ви зараховані студентом(кою)  1  курсу 

Центр заочної форми навчання 
найменування факультету 

для здобуття  ступеня Бакалавр 
Формa навчання  заочна 
Спеціальність      292 Міжнародні економічні відносини 
Вам необхідно прибути  03.09.19 в 14:30, установча сесія з 3.09.19 по 08.09.20 ,  Центр 
заочної форми навчання  
за адресою: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел. (048)-722-62-74 
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. 

     М.П. 


