
 

ПАРТІЯ “Майбутне за ЧЕ” 
 

Кандидат у Студентські президенти - Мол-
дован Роман Володимирович. 

 Лозунг партії : “Інноваціи на молодь підніме 
Украї ну!»  

 
Біографія 
Молдован Роман Володи-

мирович, кандидат на поса-
ду Президента Студентської  
Республіки-2014, самовису-
ванець, народився 24 серп-
ня 1992 року. Проживає у 
м.Вінниця. У вересні 2007 
року вступив до Вінницько-
го коледжу НУХТ, що закін-
чив 2011 року із червоним 
дипломом за двома спеціа-
льностями. 2011 року всту-
пив до Вінницького торго-
вельно-економічного інституту КНТЕУ на фа-
культет економіки та менеджменту, де навча-
юється до тепер. 

 Активнии  студент, учасник  «Студентської  
республіки».  
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 ПАРТІЯ «Україна ініціа-
тор БЧС» 

Кандидат у Студентські президенти  - Том-
чишин Василь Володимирович 

Лозунг партії : «Украї на ініціатор Балтіи сь-
ко-Черноморськии  Союз» 

 
Біографія 
Томчишин Василь Володими-

рович народився 11 січня 1993 
року в місті Тернопіль. З 2010 
року студент ТНЕУ, факультет 
банківського бізнесу№ з 2011 
року навчається і в ЛНУ ім. І. 
Франка, факультет журналісти-
ки (заочне відділення). 

Досвід роботи : 
Працював в редакції  газети 

міста Тернополя та ОДА 
«Свобода» (позаштатнии  корес-
пондент); 

Був репортером газети «Університетська 
думка» при Тернопільському національному 
економічному університеті. Зараз—голова ГО 
«Молодіжного об'єднання «Фаи не місто», 
обласнии  координатор Всеукраї нської  Гро-
мадської  Мережі «ОПОРА». 

wwww.studrespublika.com 

ПАРТІЯ 

«ЄДНІСТЬ» 
Кандидат у Студентсь-
кі президенти   - Кіосєв 

Микита  

 

Біографія 

Кіосєв Микита Володи-

мирович,  є кандидатом 

на посаду Студентського 

президента України. 

Народився  10.03.1993 у 

місті Донецьку. 

2000 року поступив до ЗОШ № 22, де навчався до 

2010 року.  

2010 року поступив до ДонНМУ ім. М. Горького 

У 2013 році став головою студентського самовряду-

вання факультету, головою студентської наукової 

ради. Приймає кожного року участь як організатор у 

благодійних проектах «Врятуй життя», «Сдай 

кров», регіонального проекту «Встигни допомогти». 

Став королем міського балу голови.    

Редакційна  група 

Бренд-менеджер – Віра Андріюк  

Головний редактор – Софія Пишнєва  

 
Верстка - Олександр Полторак  

Тираж - 200 примірників 

ПАРТІЯ «ЕФЕКТИВНЕ 

БЛИЗЬКО» 
Кандидат у Студент-
ські президенти   - 
Лемішевська Олексан-

дра.    

 

Біографія 

Лемішевська Олексан-

дра Сергіївна   

народилася у місті 

Миколаєві. У 2002 

року вступила до ЗОШ 

№ 32, де навчалася до 

2013 року.  Студентсь-

кий мер Миколаєва 

2014-2015. 

У 2013 року поступила до МНУ ім. В.О. Сухом-

линського, де здобуває вищу освіту за спеціаль-

ністю «Політологія»  

Приймає участь у благодійному заході присвяче-

ному людям з обмеженими можливостями; в 

загальноміських благодійних акціях "Серце до 

серця"; підтримує акцію «Гуманітарний кошик». 

Активістка ГО "Новий Миколаїв", бере участь у 

заході "Парад вишиванок";  участниця у заході 

"Перефарбуй місто в Україну";  в акціях Авто-

майдану. 

 


