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Дізнавайся про найголовніші
події та найважливіші
нововведення.
Побач себе на сторінках
улюбленої газети;)
Веселий рано-вечір
Що робити о 3:00?
Студреспубліканці не
розгублюються. Якщо у
наметовому містечку все доволі
звично, то у оргцентрі навпаки.
Перед ним зібралася хмарища зі
студентів, які прийшли, щоб
проголосувати за своїх кандидатів
у магістрат. Але зібрались,
очевидно, надто швидко,
наскільки це можна сказати про
таку годину, адже стояли вони там
близько години часу.
Стояли. Співали. Мерзнули.
Близько 4:00 таки дібралися до
виборчих бюлетнів і поставили
заповітні галочки, які творять
історію нашої студентської країни.
І коли вже останні студенти
робили свій вибір, невідомий,
принаймні мені, юнак перекинув
урну та чуть не перекинув,
тікаючи, двох дівчат.
Вибори хоч зірвані, зате весела
ніч була забезпечена усім
учасникам голосування. З
нетерпінням чекаємо результатів
повторного голосування, адже так
не терпиться уже дізнатися, хто ж
очолить нову владу в нашій
Республіці.
Наталка Ціпліцька, ЧНУ

Бомбова Студреспубліка
«Це просто бомбово!»-кажуть учасники Студреспубліки про це
дійство. Та вони й не здогадуються, наскільки вдалим є таке
порівняння. «Ходять» легенди, підтверджені фактами, що на
території Студреспубліканської країни знайдено бойовий снаряд.
У цілях уникнення надмірної цікавості до вибухового центру
Республіки студентів, місце не розголошуємо. Та це ще раз
підтверджує, що вибух емоцій, нових вражень, переживань та
адреналіну Вам забезпечено.
Наталка Ціпліцька, ЧНУ
«Гарячі» новини
Студреспубліканцям прочитали семінар з запобігання інфікування
ВІЛ.

Представник
«Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІД» Микола
Бацура розповів молодим людям про способи інфікування,
залежність від наркотиків, їхню отруйну дію при потраплянні в
організм.

Вікторія Яшан, керівник прес-центру,
Никорюк Ірина, ЧТЕІ КНТЕУ фотограф

Бунт на кораблі
Здавалося б, ще один звичайний день добігав кінця, як близько 22.00 Сонячною долиною почав стелитися густий
дим, сміх під час конкурсу КВК почала швидко міняти метушня, крики, звуки ударів барабана. Червоні стяги
замайоріли у небі та все гучніше почали лунати бунтарські вигуки «Анархія!».
Олександр Заліско, очільник протесту, оточений своїми соратниками, штурмували головний штаб, де
розташований прес-центр та оргкомітет. Повстанці-окупанти стали гучними гаслами виступати проти існуючого
ладу. Учасники акції виявилися вкрай незадоволеними роботою організаторів, відсутністю чіткого регламенту дій,
не дотриманням графіку проведення субфестів. Така демонстративна поведінка стала причиною затримання
Заліска та потягнула за собою море інших негативних емоції із боку мітингуючих.
Вдалося поспілкуватися із самим головою повстання, опісля його звільнення з-під варти таємної поліції
стубреспубліки:
- Що стало поштовхом да таких радикальних заходів?
- Першопричиною стало бажання оргкомітету додатково зібрати по 30 грн. із учасників. Це неприйнятно!
Минулого року оргвнесок становив лише 50грн, цьогоріч він і так уже був 120 грн. Здирати більше просто
нема за що! Також ми так і не дочекалися обіцяного трьохразового харчування. Жоден субфест не почався
вчасно, а їхні прайси залишалися невідомими до кінця протистояння чи часто змінювалися.
- Тебе арештували та утримували у в’язниці. Яка ж була причина?
- Відповідно до законодавчої бази Студреспубліки мої діяння визнані неправомірними, оскільки документ
про проведення мирного мітингу не був вчасно переданий до мерії. Я визнаю свою вину. Моїм соратникам
довелося заплатити 1000 студриків та прибрати всю територію, аби я знову опинився на свободі.
- Чи є якісь зміни сьогодні? Чи є покращення?
- Головне, що люди активізувалися, зрозуміли, що ми – рушійна сила. Організатори зізналися у нехтуванні
обов’язками, проте змін, як таких, не відбулося, на жаль. Надіюся, що спільну мову все ж знайдемо і
об’єднаними зусиллями доб’ємося позитивних результатів.
Діана Олендр, ЧНУ

Передвиборча реклама
Заліско Олександр Васильович – твій ідеальний кандидат
Лідер, що із впевненістю крокує вперед . Відповідальна людина, яка прагне змін у сфері
економіки, політики, освіти та культури.
І всі ці риси втілені в одній людині.








Заліско Олександр, лідер політичної партії «Нова формація», пропонує свою
передвиборну програму: Реформи у сфері економіки, що дозволили б ефективне
кредитування та справедливе оподаткування
Контроль за екологічними показниками на території Студресубліки
Підтримка та розвиток демократичних процесів
Забезпечення вільного користування електроенергією у спеціально відведених
місцях
Укріплення соціальних прав та позицій громадян Студреспубліки згідно із чинним
законодавством

Над випуском працювали:
Журналісти: Діана Олендр, Наталя Ціпліцька,
Фотограф: Никорюк Ірина,
Головний редактор: Вікторія Яшан.
Тираж: 200 примірників
Сонячна долина, 2013(с)

