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«Навчаючись довгий час дистан-
ційно, мені не вистачало живого спіл-
кування, тому я з нетерпінням очіку-
вав 1 вересня. З початком нового на-
вчального року, я знову зміг зустріти-
ся із своїми колегами по навчанню, та 
уже знайомими викладачами. Цей 
день дав мені змогу знову поринути у 
активне студентське життя» – розпові-
дає студент другого курсу Гуйван 
Іван.  

 

«Подобається навчатися, радію, 
що з кожний роком все більше і біль-
ше стає студентів в нашому навчаль-
ному закладі» – зазначив студент 3 
курсу Приймак Дмитро.  

 

«Протягом другого семестру студе-
нтам довелося навчатися дистанцій-
но, як на мене, то такий вид здобуття 
освіти не ефективний через брак 
практичних занять та "живого" обгово-
рення завдань. Дуже чекав на перше 
вересня, щоб навчатися очно та зу-

Перший місяць  
навчання під час 
війни 
 

Вже більше ніж місяць в Еко-
номіко-технологічному інсти-
туті проходить навчання 
офлайн. Навчальні дні минають 
не без тривог, адже підступна 
війна вносить свої несподівані 
корективи. Попри те, ми всі 
навчаємося, працюємо, йдемо 
до своїх цілей та до Перемоги. 
Ми раді всіх вітати з повернен-
ням в рідні стіни. Саме з цього 
приводу в редакції «Вільної га-
зети» вирішили поспілкувати-
ся зі студентами ЕТІ, про те як 
пройшов перший місяць на-
вчання під час війни. 

стрітися з іншими студентами та ви-
кладачами» – ділиться студент дру-
гого курсу Ніора Максим. 

Перший місяць навчання промай-
ну благополучно та продуктивно. За 
колосальну працю, по забезпеченню 
повноцінного та безпечного навчаль-

ного процесу в інституті, хочемо вис-
ловити слова вдячності ректору, 
викладачам та всім працівникам за-
кладу, для нас ви найкращі, ми 
маємо велику надію, що цей рік ми 
проведемо разом, а не через екрани, 
а Україна здобуде Перемогу! 

Події:  
В Економіко-
технологічному 
інституті імені 
Р. Ельворті успіш-
ним студентам 
вручили гранти на 
безкоштовне на-
вчання – ст. 2. 

Краса врятує світ і 
навчить економіці:  
інтерв'ю із завідувач-
кою кафедри марке-
тингу, менеджменту 
та економіки Ольгою 
Павловою про цінно-
сті, дитинство, робо-
ту та багато іншого – 
ст. 3 

Вишенька на торти-
ку або студентка в 
якої хобі переросло 
в бізнес: розмова зі 
студенткою 2 курсу 
А.Лішман про не-
звичне ім'я, бізнес 
у 18 та натхненни-
ків – ст. 4 

13 вересня 2022 року студенти 4 
курсу Економіко-технологічного інсти-
туту спеціальності «Менеджмент» у 
межах вивчення навчального курсу 
«Управління персоналом» відвідали 
відділ кадрів та службу управління 
персоналом АТ «Ельворті».  

У процесі спілкування студенти 
мали можливість ознайомитись з реа-
льними документами та умовами при-
йняття на роботу, причинами та підс-
тавами звільнення, кадровою політи-
кою та корпоративною культурою АТ 
«Ельворті».  

В ЕТІ продовжується цикл лек-
цій від професіоналів-практиків! 

Олена Кваша, продюсерка Одесь-
кого Суспільного 14 вересня провела 
відкриту лекцію в ЕТІ. Темою була 
медіакомпетентність та протидія фей-
кам. На сьогоднішній день зазначені 
питання набули додаткової актуаль-
ності через війну, яка відбувається не 
тільки на полі бою, а й в інформацій-
ному просторі. І наслідки інформацій-
них атак, як зазначила Олена Кваша, 
можуть бути не менш руйнівними, ніж 
атака із зброєю в руках. 
«Дезінформації, мова ворожнечі, фей-
ки наносять потужні удари по суспіль-
ству, тому не варто недооцінювати 
цей сегмент, потрібно вчитися 
аналізувати інформацію, підказувати 
близьким, особливо людям старшого 
віку, та й молоді – не завадить», – під-
креслює спікерка. «Я бачила своїми 
очима конкретні результати роботи 
фейків і наводжу своїм слухачам кон-
кретні приклади руйнівної сили цих 
інструментів, після такого, як правило, 
люди стають більш серйозно спожи-
вати інформацію», – зазначила Олена 
Кваша.  

Бути обізнаними, а, значить, бути 
сильнішими і стійкішими у складних 
ситуаціях – саме для цього студенти і 
студентки грали у гру «Розірви коло» 
за модерації капітана поліції Ольги 
Вариченко, старшого інспектору 
відділу зв’язків з громадськістю УПП в 
Кіровоградській області 9 вересня 
2022 року. 

«Розірви коло» – інформаційна 
кампанія, що реалізується UNFPA, 
Фондом ООН у галузі народонаселен-
ня за підтримки уряду Великої Бри-
танії. Різноманітні ситуації, що можуть 
становити небезпеку для людини у 
кіберпросторі або офлайн, безпечні 
моделі поведінки і корисні поради – це 
все у ігровій формі обговорювали уча-
сники і учасниці гри.  

Крім ігрових завдань дискутували 
також про особистий досвід та випад-
ки із практики правоохоронних орга-
нів, аналізували, як ефективно уника-
ти небезпечних ситуацій та діяти, щоб 
зменшити несприятливі наслідки. 
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Давайте познайомимося ближче! 

(від редакції) 
 

Ми у команді такі різні, але нас 
об’єднує одне – пристрасть до нового 
та пошук цікавого у нашому середо-
вищі. 

Представляємо Вам очільницю 
редакції, людина, яка кожного дня 
майорить по всіма куточках нашого 
навчального закладах у пошуках 
найцікавішого для наших читачів – 
Григоренко Анна ( до речі більшість 
фото саме її робота), так як вона про-
фесійний фотограф, @anianna_ph). 

Друга людина у нашій редакції – 
Титаренко Вікторія, та сама кішечка, 
яка навчить тебе як правильно брати 
інтерв‘ю, так щоб результат вразив. 

Наступний учасник – Лішман Ана. 
Про неї Ви більше дізнаєтеся в 
рубриці «Барви життя», яка в дебют-
ному номері присвячена саме Ані, а 
надалі в рубриці будуть публікуватися 
інтерв’ю з іншими цікавими студента-
ми нашого інституту.  

Наступним представником коман-
ди – Євгенія Безлюдько, людина з 
нескінченною кількістю ідей. З нею 
ідеально в парі працює надійна та 
добра колега Петренко Тетяна. 

Але куди ж без хлопців у нашій 
редакції? Верета Андрій  та Кулик 
Роман – організаційний блок, генера-
тори цікавих ідей, знають, допомо-
жуть, зроблять – наша сила та опора. 

В Економіко-технологічному  
інституті імені Р. Ельворті вручили 
гранти на безкоштовне навчання  
Вже як добра традиція, щорічно 

в Економіко-технологічному інсти-
туті імені Роберта Ельворті, 12 ве-
ресня відбувається урочисте вру-
чення грантів на безкоштовне на-
вчання. Гранти передбачені для 
студентів усіх курсів. 

 
Про умови отримання гранту на 

безкоштовне навчання ми вирішили 
запитати у ректора інституту:  

"Що таке грант? Грант – це мотива-
ція до навчання, для тих хто його 
отримав та ціль для тих, хто його поки 
не здобув. Це винагорода за прояв-
ленні старання, завзятість та бажання 
вчитись.  

Що дає грант? Він стимулює до 
навчання тим, що робить навчання 
безкоштовним. Завдяки чому кошти, 
що мали піти на навчання – підуть на 
саморозвиток студентів. 

Як отримати грант? За активну 
участь у житті інституту, заходах що 
проходять в ньому, або гарно навчаю-
чись. Також грант може отримати го-
лова студентського парламенту. Особ-
ливо активні студенти отримують зни-
жки на навчання" – розповідає Ігор 
Миколайович Василенко. 

 
Про свій досвід здобуття грантів 

нам розповіли  цьогорічні студенти-
номінанти:  

"Грант було отримати не важко, 
треба було лише бажання" – зазначи-
ла Васильєва М.В., студентка 3-го кур-
су факультету комп'ютерних наук. 

"Гарні викладачі допомогли відкри-
ти в мені потенціал. За мною лишило-
ся лише бажання вчитися та здобува-
ти нові знання." – ділиться досвідом 
Дмитро Приймак, студент 3-го курсу 
факультету комп'ютерних наук. 

 
Лішман Ана, студентка 2 курсу, 

спеціальності «маркетинг» розповіла: 
"На першому курсі отримала грант 
завдяки гарним балам ЗНО, наразі є 
активною у навчанні, тому утримую 
місце на гранті. Безкоштовне навчання 
дало мені можливість відкрити свій 
маленький бізнес, на заощаджені кош-
ти». 

 
"Отримала я грант цього року, за-

вдяки наполегливому навчанню в ми-
нулому семестрі" – додає Титаренко 
Вікторія, студентка 2 курсу спеціально-
сті «Фінанси, банківська справа та 
страхування». 

Отже, якщо докласти зусиль – ко-
жен може отримати грант, заборон та 
обмежень немає.  

Бажаємо всім отримувати високі 
бали та претендувати на грант! 

 

Матеріал підготував Андрій. 

12 вересня, до нашої сім'ї ЕТІ 
приєдналися студенти першого 
курсу.  

Вже пішов другий тиждень їхнього 
навчання, з цієї нагоди ми взяли ко-
ментар, в однієї із першокурсниць, 
про те, як проходить їхня адаптація 
до навчання в інституті: «Перший 
день, перші пари - все пройшло успі-
шно! Всі переживання розвіялися, 
коли я зрозуміла: наскільки викладачі 
по індивідуальному ставлять до кож-
ного студента. Всі вони є дуже квалі-
фікованими та цікавими людьми, це 
не залишає сумнівів  не тільки через 
пару хвилин лекції, а вже після зна-
йомства! Першою парою для старту 
виявилася англійська мова; час про-
майнув дуже швидко, тому що не бу-
ло, коли відволіктися. Отже, я ні на 
мить не пожалкувала, що обрала 
саме ЕТІ» – розповідає студентка 
першого курсу Анастасія Литвин. 

Ми раді вітати першокурсників у 
нашому колі, сподіваємося, що для 
них наш ЕТІ стане другим домом. В 
житті бувають взлети і падіння, світлі 
і темні дні, тож бажаємо нашим пер-
шокурсникам взяти курс на свої мрії і 
наполегливо йти до них, не дивля-
чись ні на що. 

Автор: Квітка.  

Перший раз, на перший курс 

ПОДІЇ 



Краса врятує світ  
і навчить економіці  
16 вересня свій день народження святкує завідувачка кафедри маркети-

нгу, менеджменту та економіки, кандидатка економічних наук Ольга Воло-

димирівна Павлова. З цієї нагоди та за кількісними проханнями від студен-

тів ЕТІ наша команда вирішила поспілкуватися з іменинницею та спробува-

ти відкрити завісу невідомого про нашу викладачку, так би мовити, зробити 

відому нам людину ще відомішою та ближчою нам.  

Сподіваємося, що ця рубрика, розмови з викладача та гідними студента-

ми нашого інституту, стане доброю традицією для нашої газети.  

Шановна, Ольго Володимирівно, 
щиро вітаємо Вас зі святом, бажає-
мо міцного здоров’я, нових горизо-
нтів і звершень в професії та скорі-
шої перемоги!  

Ольго Володимирівно, розка-
жіть, будь ласка, в дитинстві ким 
Ви хотіли стати, коли виростите? 

– У мене були такі трохи дивакуваті 
мрії. В самому дитинстві я передиви-
лася фільми про циганів і чомусь хоті-
ла стати саме циганкою, далі побачи-
ла фільми про медиків, і хотіла бути 
хірургом. А ось коли я вже закінчувала 
школу я хотіла стати вчителем мате-
матики.  

 

Коли ж саме Ви вирішили стати 
викладачкою?  

Я закінчувала економічний факуль-
тет і ніколи не думала, що можу стати 
вчителем, в мене навіть думки про це 
не було. Я закінчувала економічний 
факультет і думала, що буду працюва-
ти економістом, я не зовсім розуміла 
як це, але мені сказали що економісти 
працюють у банківській сфері, і я ду-
мала, що буду працювати в банку. Ме-
ні всі сказали, що якщо в тебе буде 
червоний диплом, то тебе візьмуть 
працювати в банк. У мене був Черво-
ний диплом, але мене так і не взяли 
працювати в банк, а сказали: «ти пі-

деш у Декретну відпустку, а нам не 
потрібні такі проблеми в банку. Тому 
ми вас і не візьмемо працювати». Я 
дуже засмутилася, і пішла таки у дек-
ретну відпустку (посміхається).  

А після декретної відпустки, Мені 
випадково запропонували попрацюва-
ти в інституті, коли моїй дитині вже 
було півтора року. Тоді я вийшла спро-
бувати і ось до сих пір працюю.  

 

Чи легко бути викладачем? Які 
труднощі цієї професії найважче 
перенести?  

Мені здається що викладач – це не 
професія, а стан душі. Тому просто 
потрібно любити те, що ти робиш, лю-
бити аудиторію, в яку ти заходиш, пот-
рібно самому отримувати задоволення 
від того, що ти робиш. 

 

Яку заповідь із 10 для себе вва-
жаєте найголовнішою?  

Не роби людям зла, щоб у відпо-
відь вони не робили таке ж зло.  

 

Які захоплення з дитинства ви 
пронесли через все своє життя?  

Танці. Я дуже люблю танцювати. 
Також упродовж 8 років я займалася 
туризмом, альпінізмом. Мабуть, через 
це я так люблю подорожувати. Тож 
танці і туризм, це 2 речі, які я найбіль-
ше люблю.  

Ось Ви вже стільки років працю-
єте викладачкою, що вам найбіль-
ше подобається в професії?  

Студенти. Спілкування зі студента-
ми. Я заряджаююся від них енергією, 
я завжди почуваюся молодше разом із 
ними. І мені це дуже подобається. 

 

У Вас є улюблена цитата чи афо-
ризм про вчителів, який вас моти-
вує?  

"Великі проблеми, що стоять перед 
нами, не можна вирішити на тому ж 
рівні мислення, на якому ми були, ко-
ли вони виникали" А. Ейнштейн. 

  
Чи пам’ятаєте ви, як заробили 

свої перші гроші?  
Ну, мої перші гроші це була моя 

стипендія. Так як, я гарно вчилася в 
інституті, в мене була підвищена сти-
пендія, тому проблем із грошима у 
мене не було. Я мешкала з батьками, 
в мене була моя підвищена стипендія, 
тому мені цього вистачало. А саме 
зароблені мої перші гроші з’явилася 
тоді, коли у 15 років я працювала піо-
нервожатою у таборі. Це мені багато 
чого дало у майбутньому, коли я вже 
почала працювати з дітьми. Це був мій 
перший досвід роботи з дітьми. Споча-
тку я працювала піонервожатою у та-
борі, потім вихователькою. Ось там я 
отримувала свою першу заробітну 
плату, але не розуміла за що. Цілими 
днями ми купалися у річці, готували 
різні конкурси. Тоді це було дуже ціка-
во та ще й платили гроші. 

 

Коли ви останній раз відчували 
себе дитиною?  

В мене дуже хороший клас і кожно-
го року ми святкуємо зустріч випускни-
ків, тобто перша субота лютого, це 
святе і ось коли збираємось, я і відчу-
ваю себе знову школяркою і мені дуже 
приємно, і те як ми там спілкуємось, те 
як мене там називають, мабуть, ніхто 
мене в житті більше так не називав і 
ніхто не знає мене такою, якою знають 

вони, тому все-таки з однокласниками 
я почуваюсь дитиною. 

 

А якою ж Ви були в школі?  
Дуже шумною, веселою. Я добре 

навчалась, закінчила школу із медал-
лю, але за поведінку у мене завжди 
було незадовільно. Удома я завжди 
отримувала то за те, що розмовляла, 
то хіхікала чи щось хуліганила. Але з 
оцінками завжди було добре… 

 

А чим займаєтесь у вільний час? 
У вас є хобі?  

Зараз я ходжу у басейн, а до цього 

було багато різних хобі. Я ходила на 
танці, в зал, на шейпінг.  

 

Розкажіть про своїх дітей, скіль-
ки їм років, де навчаються, чим за-
хоплюються?  

У мене двоє дітей. Старший вже 
закінчив інститут, у нього дві освіти: 
філологічна (англійська мова) і еконо-
мічна. Він закінчував наш інститут. Та-
кож закінчував у нас магістратуру, за-
раз він працює в IT- компанії у відділі 
продаж, шукає клієнтів на англомовно-
му ринку. Йому 25 років.  

Молодшій доньці 19 років, вона на-
вчається на третьому курсі, також ви-
вчає іноземні мови у Дніпрі, буде пере-
кладачем, я сподіваюсь.  

 

За що б Ви віддали своє життя?  
За дітей. 
 

Якби Ви могли змінити щось у 
своєму минулому, щоб це було?  

Напевно я нічого б не змінювала, 
але можливо, я б більше подорожува-
ла, мені хотілось би ще більше подо-
рожувати. Хоча я багато подорожува-
ла, але хотіла б ще більше. 

 

Яку пораду Ви дали б студен-
там?  

Отримуйте задоволення від життя! 
Якщо це навчання чи заняття спортом, 
то це має бути із задоволенням. І як-
що це робота, вона також має бути в 
задоволення.  

 

Поділіться, якимось цікавим фа-
ктом про вас, який ніхто не знає. 

Я хотіла б жити у Львові. Така ось в 
мене мрія. Але я не уявляю, як я звід-
си поїду. Львів для мене місце, де я 
отримую енергію. У мене в житті є три 
таких місця, якщо я втомлююсь мізка-
ми чи мені потрібно переключитись. 
Для кожного є свої місця сили, для 
мене це старі місця Львову, гуляючи 
там, я отримую енергію. Також це ста-
рий Софіївський парк, для мене – це 

місце кохання, романтики. Гуляючи 
там, я отримую задоволення. Також 
дійсно місцем сили, яка допомагає 
мені переживати якісь життєві незгоди 
є Холодний Яр. 

 

Щиро дякуємо нашій чарівній героїні 
за чистосердечні відповіді та хочемо 
приєднатися до всіх привітань. Побажає-
мо Ользі Володимирівні творчого на-
тхнення, хороших студентів, миру і тіль-
ки сонячних днів. Цінуємо і любимо. 

 
Розмовляли – Євгенія Безлюдько 

та Вікторія Титаренко.  
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НЛО: невідомий любимий об’єкт  



  

БАРВИ ЖИТТЯ: 

 
Відмінниця в інституті та 

бізнес-вумен по житті. Лішман 
Ана Анатоліївна студентка 2 ку-
рсу, спеціальність Маркетинг 
(МР-21), поспілкувалася із нашими 
журналістами. Про незвичне ім'я, 
бізнес у 18 та натхненників ниж-
че в інтерв'ю. 

 
Чи часто ти чуєш питання про 

твоє незвичне ім'я? 
Кожен раз, коли люди чують моє 

ім'я, вони думають, що це помилка, 
але я дійсно Ана і пишусь з одною 
"н". Це постійно викликає подив при 
знайомстві.  

 
Ким ти хотіли бути в дитинстві 

та чи було в ньому присутнє кон-
дитерство ? 

– Я завжди мріяла поєднати своє 

Вишенька на тортику або студентка 
в якої хобі переросло в бізнес  

життя з творчістю, саме тому, я на-
вчаюся на маркетолога. Але вже з 13 
років було відчутно, що я маю хист 
до кондитерства.  

 
Коли ти продали свої перші кап-

кейки, які були враження? 
– Цей бізнес я відкрила цього літа. 

Одразу зрозуміла, що так, це те чим 
я б хотіла займатися.  

 
Хто були твоїми натхненника-

ми ?  
Моїм головним натхненником бу-

ла моя бабуся. Одного літа ми з нею 
спекли аж 10 тортів "Наполеон". Са-
ме її рецепти та кондитерські секре-
тики стали основою моїх виробів. 

Аню, де можна побачити асорти-
мент та замовити твої шедевральні 
смаколики?  

– Я активно веду сторінку в insta-
gram, під ніком @anny_baking_ Там й 
зустрінемося (посміхається). 

 

Дякуємо за розмову! Ти створюєш 

засмучені. Але холодний розум і на-
дійні друзі вам допоможуть вийти з 
цього стану  

 
Водолей 
Не відкладайте справи на завтра, 

ви їх всерівно не зробите. Період 
активного спілкування і відкриття чо-
гось нового для себе.  

 
Овен  
Зупиніться і почніть жити життя, 

нікуди не поспішаючи. Зосередьте 
свою увагу на створення нових проє-
ктів, ваш час настав, внесіть змін у 
поведінку з іншими людьми, на онов-
лення свого життя та особистості. 

 
Лев  
Ваш девіз "Краще перепитати, ніж 

потім переробити". У вас відкриються 
якісь нові можливості. Будуть зна-
йомства з новими людьми. Можливо 
вам запропонують якийсь проєкт, 
якому потрібно приділити більше 
уваги, щоб все вийшло. Бережіть 
здоров'я, особливо ментальне. 

ГОРОСКОП 

для студентів та викладачів 
з 24 вересня по 24 жовтня  

Терези  
Не бійтеся робити перший крок 

(другий також), гірше вже точно не бу-
де. Гарний час, щоб провести якісь 
переговори тільки, якщо  ви дійсно 
слухатимете свого співрозмовника. Не 
тримайтеся за минуле.  

 
Телець 
Таро прогнози в Тік-Тоці то звичай-

но круто, але це не звільняє вас від 
роботи, ідіть шось робіть уже. Прислу-
хайтесь до внутрішнього голосу: навіть 
якщо зовні все виглядатиме правиль-
но і розумно, слід бути обачними і слу-
хати свою інтуїцію. Це допоможе вам 
уникнути багатьох проблем  

 
Риби  
Будьте уважними, доля приготува-

ла вам сюрприз, але на всякий випа-
док візьміть валер'янку. Бажано в цей 
період утриматись від прийняття важ-
ливих рішень, навчайтесь чомусь но-
вому.  

 
Рак  
Нові знання принесуть вам успіх, 

ідіть учіть конспекти. Вересень ідеаль-
но підходить для того, щоб зайнятися 
виробленням нової стратегії для свого 
бізнесу, подумати про те, як те, чим ви 
займаєтеся, впливає на досягнення 
ваших цілей у довгостроковій перспек-
тиві. У вас буде шанс для знайомства 
з цікавими людьми, в одного з яких ви 
можете закохатися (не всі).  

 
Близнюки  
Ви позбудетеся поганої звички, і 

придбаєте дві нові. Можливо, відбу-
дуться якісь події, які змусять Близню-
ків відсторонитися і піти в себе для 
того, щоб обдумати становище, що 
склалося. Близнюки у вересні викори-
стовуйте власну чарівність та успіх у 
протилежної статі для того, щоб шви-
дше досягти успіху в якійсь діяльності. 
 

Діва 
Дивіться не запізніться на автобус, 

а то поїде без вас (і я взагалі то не 
про автобус). дивитися на речі набага-

то ширше, і, можливо, відмовляться 
від багатьох своїх упереджень, девіз 
цього місяця. Можливо будуть якісь 
незначні конфлікти.  

 
Скорпіони  
Не будьте таким похмурим, ви ж не 

осінь. Ймовірно, у цей період у вас 
з'явиться бажання трохи розслабитися 
та відпочити, насолоджуватися життям 
і навіть почати пошуки нових пригод.  
 

Стрілець  
Будьте як долар, знайте собі ціну, а 

так ви красавчики. Цей період будете 
зосереджені,  головним чином, на то-
му, як би ви могли виразити себе, і 
чим оригінальніше, тим краще. Не бій-
теся нових знайомств або спілкування. 

 
Козеріг  
Випийте какао, розслабтесь, забий-

те на все це і живіть заради себе. Ви 
можете втратити контроль над якоюсь 
ситуацією, через що будете сильно 

неймовірні роботи, знаю особисто. 
Кожному рекомендую відвідати кап-
кейків (і не тільки) від Ані. А тобі Ана, 
хочу побажати творчого процвітання, 
натхнення і побільше замовників.  

 
Спілкувалася Анна Григоренко.  

Видавець: Гурток журналістики ЕТІ. Головний редактор: Анна Григоренко. Дизайн: Роман Базака. Адреса редакції та видавця: 27000, м. Кропивницький, вул. 

Є. Чикаленка, 3, тел.. 095 000 00 00. Редакція не несе відповідальності за інформацію розміщену в рекламних матеріалах.  Свідоцтво про державну реєстрацію друковано-

го ЗМІ КВ 23 304-7030 від 05.02.2022 видане Державною реєстраційною службою України. Тираж 1. Перший номер підписаний до друку 20.09.22. Надруковано в друкарні 

«Друксервіс», м. Кропивницький. вул. Гоголя, 34.  


