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Круглий стіл відбувся!
Н а р е ш т і ! 

В і д б у л о с я 
засідання кругло-
го столу, яке допо-
могло зрозуміти 
міграційні про-
цеси у вільному 
суспільстві. Юрій 
Л і п ч е в с ь и й , 
бізнесмен, пре-
зидент ГО»Центр 
с о ц і а л ь н о -
консервативної 
політики» розгля-
дав питання щодо 
свободи пересу-
вання, її вплив на 

державу, де постійно ведеться дискусія – відкривати чи закривати кордони,  
та суспільство, яке не знає як перерозподілити внутрішні трудові ресур-
си. Основна думка, яку висловив сам Юрко: «Найкраще та найсильніше – 
перемагає. Переміщення людей – користь. А держава, яка зачиняє кордони 
– втрачає «. Тож, обмін досвідом, знаннями, новими уміннями та ідеями є 
двигуном прогресу. Мандруйте, шукайте, пізнавайте!  
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Молодь України і Росії. Бачення майбутнього

Глобальні зміни  та роль молоді України  та Росії обговорили молоді українські та 
російські політики і експерти на засіданні  центру соціально-консервативної політики 
(ЦКСП) (Україна). 

Як чинити молоді двох країн? Розвивати конфронтацію чи спільно  шукати шля-
хи, як рухатися далі, у майбутнє? На ці 
питання спробував  дати відповідь лідер 
Студреспубліки Павло Вікнянський. Свої 
міркування з цього приводу також вислови-
ли топ-журналіст, ведучий російського пер-
шого каналу   Максим Шевченко, відомий 
московський політолог Андрій Окара. 
Останній, зокрема, наголошував на тому, що 
нині найсприятливіший час для молоді по-
казати свої можливості у політиці, оскільки 
старий політичний бомонд повністю дис-
кредитував себе в очах суспільства.

 Президент центру досліджень Юрій 
Літчевський висловив дещо песимістичні 
міркування. Він вважає, що молодь ще до-
вго не гратиме ключової ролі у політичних 
процесах. Але це не означає, що не вар-
то виробляти лідерські якості, які знадо-
бляться у майбутньому. А Студреспубліка 
– чудовий майданчик для вироблення цих 
якостей. З цим повністю згідна  президент 
Студреспубліки Ірина Тищенко, яка каже, 
що процеси в ігровій республіці проходять 

прискореним темпом,  але вони приблиз-
но на півроку передбачають події в Україні. 
Студреспубліканці Анна Дубовик, Олег 
Деренюга також мають власне бачення 
політичних процесів як у Студреспубліці, 
так і в Українській державі загалом. 

Експерти професор Олексій Гарань, 
Сергій Дацюк, Михайло Притула про-
демонстрували «дорослий» погляд на 
політичні процеси, які відбуваються в 
Україні та Росії, і висловили прогнози на 
подальший розвиток подій. А Антон Ру-
дий (отець Антоній) закликав молодь не 

боятися змінювати стереотипи, не боятися вчитися тим речам, які їм згодяться у за-
втрашньому дні. 

Дискусія вийшла жвавою, насиченою і деякими моментами навіть го-
строю. Одначе всі погодилися, що конфронтація у сучасному світі - неприй-
нятний шлях для розвитку, і хоча ми різні, але можемо знайти точки дотику 
для спільного бачення і спільної побудови майбутнього. 

Ольга Марчук, журналіст країни У.
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«Кандидаты в кандидаты в 
президенты»

Республика тихо и почти с аппетитом сглотнула вчерашние выборы депу-
татов без их фактического представления и предания огласки идеологиче-
ских позиций. Многих жителей объявление о начале голосования повергло в 
ступор: за что? за кого голосовать? сколько партий? сколько самовыдвижен-
цев? а так же масса других вполне естественных вопросов возникло у них в 
головах! Ведь из-за отсутствия дебатов избиратели так и не узнали в лицо 
своих будущих управленцев. 

Сегодня ситуация приобрела диаметрально противоположное положение 
– есть кандидаты… но «кандидаты в кандидаты» (с) Евгений Грибачев, да 
простят нас правила литературного языка за тавтологию. И эти граждане 
отстаивают свои политические позиции, даже не являясь зарегистрирован-
ными на пост Президента.

Когда же наступит порядок в нашей избирательной системе? – этот вопрос 
все еще остается загадкой нашего «городка». 

Константинова Дарья
Костяхина Ксения

Новый гражданин в Студреспублике!
Как всем известно, что проекту студенческой республика в этом году исполняется 12 лет. 

Этот проект начал свой зарождение в  городе-герое Киеве и 
из-за своё существование он стал международным субфе-
стивалем ,страны  У, через. который прошло не мало моло-
дёжи Украиныи других стран СНГ. Каждый год на мероприя-
тие приезжает различные деятели 
нашего государства и этот год не 
стал исключением. 

 Самым дорогим гостем этой 
республики стал  известный по-
литический  деятель Украины, 8-й 
Председатель ВР Украины, 14-й 

Министр экономики Украины, 7-й Министр иностранных дел Украи-
ны и бывшей глава Национального банка Украины, Яценюк Арсений 
Петрович.

На границе Арсению Петровичу были вручены паспорт гражда-
нина Студенческой Республики, фирменная экипировка участника 
проекта и конечно выпуски нашей газеты”ЗАДІЛО”. После регистра-
ции ,дорого гостя ознакомили с территорией нашей страны. Затем 
Арсений Петрович, посетил синий край  “ПІВДЕНЬ”, где после про-
слушивания круглого стола от Сергея Минева, влился в ярую дискуссию с нашими эксперта-
ми и участниками проекта сделала вывод что Будущие нашей страны,зависит 
именно от такой инициативной и высоко интеллектуальной молодёжи.

Все желающие ещё встретится с нашим ,не побоюсь этого слова, “Великим 
гостем”, когут это сделать сегодня вечером на главной сцене, во время заключи-
тельного телевизионого ток-шоу.

Плотников Павел
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Зависит ли будущее от молодёжи?
Открытое заседание «Глобальные 

перемены и роль молодёжи Украины и 
России» оказалось довольно провокаци-
онным. Влияет ли молодежь на будущее 
страны? Будет ли влиять? - Нет!!! Вот что 
заявили некоторые гости на заседании. 
Невольно хочется задать вопрос: а для 
чего тогда здесь собрались республи-
канцы? К сожалению, уже не первый раз 
подчеркивается, что сегодня молодежь 
становится активной только «из-под пал-
ки», но всё равно действует не по своей 
инициативе, не по свои идеям, а только 
по тому, что ей «положили на блюдце». 

Это не единственная проблема, кото-
рая прозвучала на заседании.

«Украина-Россия» - извечная тема от-
ношений между двумя соседями никак не дает покоя нашим экспертам. 
Споры по газу, модернизации ГТС, ЧФ да и просто политике переходили в 
ярые дискуссии, в которых гости часто забывали о главном вопросе: како-
ва же роль молодежи в будущем?

Что ж, остается надеяться, что мы – молодежь – всё же повлияем на бу-
дущее, а споры…мы найдем их решение!       

                                                         Александр Смирнов
Сегодня из государства У на Стедреспублику, 
приехал один из главных гостей, бывший пред-
седатель ВРУ Арсений Яцинюк. Прогуливаясь по 
территории нашего государства, Арсений встре-
тил девушек в костюмах с яркой политической 
агитацией.
Нашему гостю понравился такой вид агитации 
и он сказал: «Такого кандидата как из города ге-
роя С. нехватает на политической арене реальной 
жизни!» Арсений Яценюк пожелал удачи канди-
датам на должность президента Студенческой ре-
спублики.

 Анастасия Якунина


