Як швидко проминули три дня Студреспубліки! Вже підведені підсумки, обрані переможці
та підготовлені прощальні речі. Останній вечір «Студентської республіки» став
кульмінацією ОДГ частини та завершився гала-концертом до світанку!

Балканочерноморський союз
перемагає!
Політична гра була цікава цього року, за 3 фестивальних дні
створилося 5 партій та на пост Студентського президента
балотувалися 4 кандидата – Саша Лемішевська, регіон М; Микита
Кіосєв, регіон ДЦ; Роман Молдован, регіон Ч, та Василь
Томчишин, регіон Т. Після довгих годин реєстрації, подання
списків партій, дебатів та голосування перемогу виборов Василь
Томчишин, регіон Т! Василь був лідером партії «Україна –
ініціатор БЧС». За нашими даними обраний Студпрезидент з
командою створив коаліцію з 6 регіонів і проголосувало за нього
більше 250 людей з 600 виборців! Це дуже високий показник!
Значить його ідеї по створенню БЧС оцінили люди. Балтійськочерноморський союз пропонував об’єднання України з країнамисусідками – Білорусією, Грузією, Туреччиною задля створення
«поясу безпеки» в Євразії.
Депутатами Студентського парламенту України стали:
Микита Кіосєв(Донецька об),
Андрій Крідський (Чернівецька об.),
Олена Курішко(Полтавська обл.),
Олександра Лемішевська (Миколаївська обл.),
Сергій Палагнюк (Чернівецька обл.),
Юлія Паламарчук (Вінницька обл.),
Олександр Приходченко (Сумська обл.),
Роман Собко (Тернопільська обл.),
Кирило Сорокін (Донецька обл.),

ЩИРА ПОДЯКА!
Щирі слова подяки тим людям, які працювали
над створення мульти-фестивалю цілий рік,
шукали можливості для цого проведення та
зробили
«Студентську
республіку-2015»
незабутньою та яскравою! Подяка Фонду
Олександра Вілкула «Українська перспектива»,
Миколаївській облдержадміністрації, Міністерству
молоді
та
спорту
України,
Міністру
інфраструктури України, лабораторія Kaspersky,
компанії Impression Electronics, Dolphi, косметичн
ій
компанії
«Біокон»,
Procter&Gamble,
компанії MSI, Nai Lu-na by Anastasiya Ivanova,
компанії «Рудь», НДЛМ. Окрема вдячність
інформаційним
партнерам,
що
показалиСтудреспубліку
усій
Україні
телеканалу
«Перший
національний»,
телеканалу OTV, Spilno.tv,
Стильному
Радіо
«Перець ФМ», газеті «День», всеукраїнському
щотижневику
«7я»,
інтернет-телебаченню
«Robinzon.tv»! Сподіваймося на подальшу плідну
співпрацю та спільне мирне майбутнє!

Світлана Ярошенко (Чернігівська обл.).
Жаркі дискусії, оцінки від експертів та бурхливі сперечання – все
позаду. Найпродуманіша ідея та найхаризматичніший лідер стали
на першу сходинку п’єдесталу та прийняли на себе
відповідальність за роботу Студреспубліканської молоді на цей
рік!! Поздоровляємо Василя та депутатів, щиро вдячні усім
гравцям ОДГ та сподіваймося, що найгірші сценарії, що були
озвучені на пленумах залишаться тільки в уяві, а найкращі –
стануть нашою реальністю!

Неофіційний хештег цієї Студреспубліки був «не
тупити!», а значить цей меседж зберігається на
увесь рік. Не зволікай – твори історію! Не бійся
серйозних рішень, не очікуй дива, працюй та
вдосконалюй своє життя. Студреспубліканці
єдині та сильні, в наших силах змінити майбутнє,
ми уже його змінюємо.

Любіть Україну, цінуйте кожен шанс у
житті та залишайтеся зі
Студреспублікою!

