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Містери підкорюють серця !

Вчора вночі прекрасна половина людства сперечалася до хрипу і, безперечно, було що 
відстоювати, адже на сцені зібралися найкращі представники студреспубліканської 
молоді, чиї амбіції та краса полонили дівочі душі. Шоу «Містер Студреспубліки» 
відбулося на помпезній сцені за крок від теплого нічого моря. Десятки людей з делегацій 
по всій Україні зібралися на піску біля сцени, щоб підтримати свого улюбленця. Публіку 
розважав колектив «Сан- Тропе», що вже давно і успішно бореться своєю творчістю 
з деградацією на селі, та улюблені всіма «Деды» - їх треки змусили танцювати на 
прохолодному піску навіть найбільш втомлених республіканців. Які таланти тільки 
не демонстрували наші красені-претенденти: хітові пісні, запальні танці, філософські 
монологи, вправні імпровізації та ледь не флешмоби з залученням такої кількості людей, 
яка зі сцени виглядала ніби населення окремого мікрорайону. Хлопці постаралися на 
славу і довели не словами, а справами, що природа сповна нагородила їх силою, розумом, 
красою та яскравими лідерськими якостями. Тож, дівчата, перед вами складний вибір, 
поспішайте – кількість Містерів обмежена! Ім’я переможця стане відомим вже сьогодні 
ввечері.

Демократизації України - 
інструкція до втілення

Для усіх активістів, які пропустили 
лекцію Володимира Фадеєва через 
участь у дебатах чи у  міні-футболі/
волейболі, редакція газети «Хроніки» 
коротко публікує головну інформацію з 
факультативу на тему «Трансформація 
влади і перспектива демократизації 
України».
Починаючи з 90-тих років держава 
стала цілковито неспроможною 
обслуговувати довгострокові соціальні 
проекти. Більша частина державних 
видатків йде на погашення зовнішніх 
боргів. Для того, щоб скоріше 
розрахуватися, влада скорочує витрати 
на соціальні потреби громадян, цим 
самим фактично свідомо вбиваючи 
деякі сфери, необхідні для здорового 

функціонування суспільства. Такі 
дії призводять до втрати державного 
контролю над податками та фінансовим 
сектором. Це все відбувається через 
те, що громади втратили контроль над 
владою. 
Тяжіє над Україною і проблема 
монополії держави над засобами 
фізичного примусу. Безперечно, 
мілітарні та парамілітарні утворення 
конкурують з державою за можливість 
такого впливу. 
Нині в Україні спостерігається 
тенденція до дедемократизації. Як 
стабілізувати ситуацію? Експерт 
коротко називає основні умови 
демократизації у вигляді

 3 головних правил

1. інтеграція мереж 
довіри в політику;

2.ізоляція публічної політики 
від категоріальної нерівності;

3.ліквідація незалежних центрів 
влади з посиленням впливу та 
контролю населення.



Светские ХРОНИКИ

Женская зависть бессмысленна и беспощадна :)

Мужская 
сексуальность 
- Это то, 
что скрыть 
невозможно!

“Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный

На Студреспублике
На фоне елей, 

стоя в цветнике..”

Битва синяков 
под глазами: 
участники не 
отстают от 
организаторов!)

На Студреспублике свои 
кумиры)

“Столовая? нет, не 
слышали. Мы видели 
участниц Первой леди...

Хочешь на Студреспублике всё 
сделать хорошо - делай это сам


